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Előszó

Kedves Diákok!

A tanulmányi utatok középiskolai részéhez érve több új tantárggyal is találkozhattok. Ezek 
közül az egyik az állampolgári ismeretek. Míg eddig a történelemórák keretében a világ és 
 Magyarország múltját ismerhettétek meg, addig e tantárgy célja, hogy a jelenről, elsősorban 
Magyarország működéséről szolgáljon információkkal, mellyel hozzásegíthet benneteket, hogy 
minél tudatosabb felnőttek, állampolgárok legyetek. 

A tankönyv első fejezetében a társadalmi szabályokról olvashattok. Ezeket ismernünk és 
alkalmaznunk kell, hogy boldoguljunk a társadalomban. Határozottan és tudatosan kell érvé-
nyesítenünk a jogainkat, és felelősen teljesítenünk kell a kötelességeinket. A második fejezetből 
megtudhatjuk, hogy mit jelent demokratikus országban élni, és milyen szervezetek szükségesek, 
hogy a demokrácia működjön. Arról is tanulunk, hogy mi milyen módon járulhatunk hozzá a 
demokrácia érvényesüléséhez. A harmadik fejezetben gazdasági fogalmakkal és ismeretekkel 
találkozunk, melyek abban segítenek, hogy tudatosabban hozzuk majd meg pénzügyi dönté-
seinket. 

A könyv feladataival, amelyek önálló gondolkodásra és véleményalkotásra sarkallnak, pró-
bára teheted magad, mennyire tudod kiszűrni a lényeges információkat a média, az internet 
által szolgáltatott adatrengetegből, valamint képessé válhatsz a történelem tantárgy során el-
sajátított ismeretek jelenkori hatásainak vizsgálatára. 

Ehhez sok sikert kívánok!
A szerző
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Szokások, hagyományok, ünnepek
Az emberek közösségekben élnek. Ilyen közösség a család, az osztályodba járó tanulók, az 

iskola tanulói és tanárai. Nagyobb közösségek is léteznek. Ilyen nagyobb közösség például egy 
város vagy falu lakói, vagy Magyarország lakosai.

A közösségnek vannak tagjai. Például a családnak tagja vagy te is.

Szokás

Minden ember életében előfordulnak olyan tevékenységek, amelyek sokszor ismétlődnek. 
Vannak olyan tevékenységek, amelyeket naponta ismétlünk. Ilyen tevékenység például az, amit 
reggel ébredés után csinálunk, vagy az, amit este lefekvés előtt csinálunk.

1. Te mit szoktál csinálni reggel ébredés után? És mit szoktál csinálni este lefekvés előtt? 

Más tevékenységek ritkábban ismétlődnek. Vannak olyan tevékenységek, amelyeket minden 
héten vagy hónapban csak egyszer végzünk.

Például hétvégén több a szabadidőnk, mint azokon a napokon, amikor iskolába járunk. 
A szabadidőben van időnk pihenésre, olvasásra, játékra, tévénézésre vagy arra, hogy megláto-
gassuk a nagymamát.

Vannak olyan szokások, amelyeket évente egyszer végzünk. Például nyáron, amikor nem kell 
iskolába járni, sok a szabadidőnk. Ilyenkor lehetünk otthon vagy táborban. Vannak olyanok is, 
akik családi üdülést szerveznek.

Jegyezd meg!
Azokat a tevékenységeket, amelyeket rendszeresen végzünk, szokásoknak nevezzük.

2. Neked milyen szokásaid vannak? Mi az, amit mindennap vagy héten csinálsz? 
Vezess naplót a szokásaidról! Holnap és holnapután írd le a füzetedbe vagy egy papírlapra, 
amit reggel, napközben és este csinálsz! 
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4. Ezeken a képeken vallási ünnepeket látsz. Beszélgessetek ezekről a képekről!

Akadnak másféle szokások is. Léteznek olyan szokások, amelyek a családra jellemzők. Sok 
szokásunk kapcsolódik ünnepekhez. Vannak vallásos emberek. A vallásos embereknek vallási 
ünnepeket is tartanak.

3. Ezeken a képeken családi szokásokat látsz. Ezeket a szokásokat családi ünnepnek 
nevezzük. Nézd meg a képeket, és nevezd meg ezeket az ünnepeket! 
Te mit szoktál csinálni ezeken az ünnepeken?
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Jegyezd meg! 
Egy közösség régen kialakult és közös szokásait hagyományoknak 
nevezzük.

Hagyomány

Vannak nagyon régi szokások. Vannak olyan szokások, amelyek akár több száz évvel ezelőtt 
alakultak ki. Ilyen szokás például az, hogy húsvétkor tojást festünk, vagy március 15-én kokárdát 
teszünk a ruhánkra.

Jegyezd meg! 
Azokat a közösségeket, amelynek tagjai azért dolgoznak, hogy a hagyományokat megismer-
jük és a hagyományok megmaradjanak, hagyományőrző közösségeknek nevezzük.

A magyar hagyomány szerint minden évben március 15-én nemzeti 
színű kokárdát tűzünk a ruhánkra. Ez a szokás több mint 170 évvel ezelőtt 
alakult ki, 1848-ban. Szendrey Júlia, Petőfi Sándor szerelme, és Laborfalvi 
Róza, Jókai Mór szerelme készített ilyen kokárdát. A kokárda segít emlé-
kezni az 1848-as szabadságharcra.

Érdekesség: a szokások és a hagyományok vál-
tozhatnak. A húsvéti szokások is sokat változtak. Ré-
gen a fiúk a lányokat egy vödör hideg vízzel locsolták 
meg. A lányok saját kézzel készített hímes tojást adtak 
a fiúknak. Ma a fiúk nem vízzel, hanem sokszor kölnivel 
locsolkodnak. A lányok sokféle ajándékot adnak cseré-
be, például csokoládét.

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng 
továbbadása.” (Morus Tamás, angol fi lozófus)

5. Mit gondolsz, miért fontos, hogy megőrizzük a hagyományokat? Mit jelent Morus Tamás 
gondolata? Mondd el a véleményed!

Vannak olyan közösségek, amelyeknek a tagjai azért dolgoznak, hogy a hagyományok megma-
radjanak. Fontos, hogy a hagyományokat megismerjük. Fontos, hogy a hagyományokat ápoljuk. 
A hagyományok ápolása például azt jelenti, hogy március 15-én mi is kokárdát tűzünk a ruhánkra.

A hagyományok nagyon fontosak. Ha megőrzöd a hagyományt, te is úgy érezheted, hogy a kö-
zösséghez tartozol. Amikor kokárdát tűzöl a ruhádra március 15-én, úgy érezheted, hogy a magyar 
nemzethez tartozol. Kifejezi a tiszteletet az elődök, a haza és annak jeles képviselői felé.

6. Milyen szokásai, hagyományai vannak iskolátoknak? Beszéljétek meg közösen!
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Illem és erkölcs
Az ember társas lény, közösségben él. Az előző leckében többféle közösségről esett már szó. 

A társadalom is egy nagyobb közösség. Az emberek, a családok egy társadalmon belül is nagyon 
különbözhetnek egymástól. De ahhoz, hogy az adott társadalom, közösség működhessen, tud-
niuk kell együttműködni, egymás mellett élni. Ebben segíthetnek az erkölcsi és illemszabályok.

Illem

1. Milyen illemszabályokat ismersz? Miért fontos betartani ezeket?

Az illem a társasági érintkezés, az udvariasság szabályait jelenti. Ezek a szabályok azt mutat-
ják meg, hogy a társadalom egyes tagjainak, vagyis az egyéneknek hogyan kell viselkedniük
különböző helyzetekben vagy másokkal szemben. Ezáltal a társadalmi együttélést könnyítik 
meg. Ezek íratlan szabályok, melyek szorosan kapcsolódnak a közösség szokásrendszeréhez. 

Magyarországon például a nemzeti ünnepeinken illik fekete nadrágot vagy szoknyát viselni 
fehér inggel, illetve blúzzal. Ezzel az öltözékkel kifejezzük tiszteletünket az ünnep hősei felé. 
Ugyanez az öltözet elvárható vizsga esetén is, amikor a helyzet komolyságának, jelentőségének 
adjuk meg a tiszteletünket.

2. Illetlen vagy illedelmes, mit csináljon másként, ha illetlen? 

Jegyezd meg! 
Illendő viselkedésről akkor beszélhetünk, amikor tapintatos, udvarias és tisztelettudó ma-
gatartást tanúsítunk másokkal szemben.

Egyes illemszabályok idővel megváltozhatnak. Például régen hatalmas tiszteletlenségnek 
számított rálépni a ház küszöbére, manapság viszont ezt már csak kevesen sérelmezik. A ró-
maiak még fekve étkeztek, manapság viszont Európában már ülve illő. 

Ezek  a szabályok országonként és kultúránként változhatnak. Ha más országba, más kul-
turális területre utazunk, illik ismerni az adott ország, kultúra szokásait, főbb illemszabályait, és 
azokat illik be is tartani.

3. Miért illendő alkalmazkodnunk a vendéglátó ország vagy család szokásaihoz?
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Köszönés, elköszönés Étkezés Utazás, közösségi  tér Öltözködés

Ki köszön először?
• Férfi a nőnek.
• Fiú a lánynak.
• Fiatalabb az idősebb-

nek.
• Beosztott a vezetőnek.
• Aki egy helyiségbe be-

lép.

Kézfogás
• Legyen határozott, de 

ne erős,
• Sértő visszautasítani.
• Kesztyűben nem illik.

Tegeződés
• Korban közel állót 

tegezzünk, vagy azt, 
aki megengedi.

Magázódás
• Idősebbekkel,
• ismeretlenekkel,
• hivatalos személyekkel.

Napszaknak megfelelően
• Jó reggelt kívánok!
• Jó napot kívánok!
• Jó estét kívánok!

Elköszönés
• Viszontlátásra! (Viszlát!)
• Jó éjszakát kívánok!

• Teli szájjal nem 
beszélünk.

• Csukott szájjal 
eszünk.

• Az asztalon nem 
illik könyökölni.

• A hosszú hajat illik 
összefogni.

• Vendégségben 
csak annyit szed-
jünk, amennyit 
meg bírunk enni.

• Az ételeket illik 
megköszönni.

• Vendégségben 
 illik megköszönni 
a vendéglátást.

• Illik jó étvágyat 
 kívánni.

• Nem illik lökdösődni, 
tolakodni.

• Nem illik hangosan 
beszélni, káromkodni.

• Nem illik megbámulni 
másokat, mutogatni 
másokra, vagy 
hangosan kritikát 
megfogalmazni.

• Vonaton a fülkébe 
lépve illik köszönni. 

• Csak egy helyet 
foglaljunk el!

• Adjuk át ülőhelyünket 
az időseknek, 
kismamáknak, 
betegeknek, 
kisgyerekkel 
utazóknak!

• Mozgólépcsőn a jobb 
oldalra álljunk!

• A nyakkendő ne 
 legyen gyűrött és 
a derékövig lógjon!

• Templomba nem 
 illik fedetlen 
vállakkal, túl rövid 
ruhában belépni.

• Esküvőn a fehér 
és a piros a meny-
asszony színe, 
 vendégként nem 
 illik abban érkezni.

• A gyász színe 
a  fekete vagy sötét 
ruházat, esküvőre 
nem illik feketében 
érkezni.

Munkahely, hivatalos 
megjelenés
• Nem illik mélyen 

dekoltált, nagyon 
rövid ruha darabo-
kat viselni.

• Nem illik túl erős 
sminket, parfümöt 
viselni.

Köszönés, elköszönés Utazás, közösségi  tér

• Nem illik lökdösődni,
tolakodni.

N illik h
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4. Olvasd el a szövegbuborékokat! Melyik szövegbuborék melyik szituációhoz kapcsolódhat?

• A kisiskolás belép a tanterembe, köszön a tanító néninek.
• A piacon az árus megszólítja a vevőt.
• Egy fiatal találkozik a szomszéd nénivel a kapuban.
• Egy férfi a hivatalban sorra kerül.

Szituációk: 

A mobiltelefon használatának alapvető 
illemszabályai
• Nyugodtan válasszuk a kedvenc elő-

adónkat csengőhangként, de a csenge-
tés hangerejére figyeljünk! Soha ne 
 legyen túl hangos, ne zavarjunk vele 
másokat!

• Ha színházba, moziba, valamilyen elő-
adásra vagy rendezvényre megyünk, 
mindig legyen kikapcsolva vagy lehal-
kítva a készülék!

• Soha ne beszéljünk túl hangosan, 
 legyünk tekintettel a környezetünkre!

• Ha mások is vannak körülöttünk, pél-
dául utazáskor, orvosi rendelőben vagy 
hasonló helyeken, kerüljük az intim 
 magánbeszélgetéseket!

• Múzeumokban, templomokban, könyv-
tárakban, kórházakban tilos a mobil-
telefon használata!

• Ha társaságban vagyunk, a beszélgető-
társunkra figyeljünk, ne a telefonunkat 
nyom kodjuk! 

Jó napot kívánok! Miben 
segíthetek önnek?

Szia, Éva néni! 
Megjöttem!

Kézcsók! 
Maga mit kér?

Csókolom! Hogy 
tetszik lenni?
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5. Játsszátok el a szituációkat, a felmerülő helyzet megoldását a lehető legilledelmesebben 
párokban, kis csoportokban! Beszéljétek meg a bemutatott jelenet után, hogy milyen 
 illemszabály érvényesült!

• Két tanár a folyosón beszélget. A tanteremben a huzat szétszórta egyiküknek a papírjait. 
Egy tanuló ezt látta, és szólni szeretne, hogy probléma történt, de így megakasztja a fel-
nőttek beszélgetését.

• Átmegy valaki vendégségbe a barátjához. Kora estig 
marad. A barát szülei megkínálták vacsorával, majd 
nem sokkal később hazaindul a vendégségből. Ideje 
elköszönni!

• Egy fiatal meglátja, hogy a szomszéd néni nehéz 
szatyrokat cipel a piacról hazafelé.

• Egy látássérült személy leszáll a villamosról. Látszik, 
hogy tanácstalan, merre induljon. Valaki a segítsé-
gére siet. (A jelenetben térjetek ki arra, hogyan lehet 
segíteni.)

• Üzleti megbeszélésre érkezik két ember. Először találkoznak, így a megbeszélést bemutat-
kozással kezdik.

• Egy ügynök hív a banktól telefonon. Egy új pénzgyűjtési lehetőséget szeretne ajánlani ne-
ked, arról kérdez, hogy érdekel-e téged. Felveszed a telefont, végighallgatod az ajánlatot, 
de elutasítod.

• A buszon valaki elejtette a szatyrát, és szétgurult a tartalma.
• A titkárságon diákigazolvány-matricát szeretne kérni a diák, hogy érvényes legyen az  irata. 

Csukva van az ajtó.
• A szülők vendégségbe mennek gyermekükkel, ahol a gyermek még nem találkozott a ven-

déglátókkal. Mikor megérkeznek, bemutatják gyermeküket.

6. Párosával válasszatok egy témát! Keressetek róla információt az interneten! 
Készítsetek belőle színes, tömör információs lapot! Mutassátok be a többieknek!

• Nézz utána és rajzold le, hogy az evőeszközök helyzete a tányéron mit fejezhet ki!
• Nézz utána, hogy mi a szabálya annak, hogy meddig köszönhetünk 

„Jó reggelt!”-et, „Jó napot!”-ot, „Jó estét!”-et!
• Nézz utána, hogy komolyabb társasági események meghí vóin 

mit jelenthet a p.m. rövidítés!
• Nézz utána, honnan eredhet és mely illő viselkedési for-

mához kapcsolódhat közmondásunk: „Itt a kezem, nem 
disznó láb.”

• Nézz utána, hogy milyen hagyományai vannak a kesztyű 
viselésének vagy éppen nem viselésének! Gyűjtsétek össze, 
hogy mi maradt meg ezek közül a napjainkban is alkalmazott 
illemszabályainkban!

• Nézz utána a pertu szó jelentésének! Honnan ered? Mihez köt-
hető? Milyen illemszabályai vannak Magyarországon?

• Gyűjtsétek össze, hogy milyen zavaró, illetlen viselkedéssel 
találkoztatok már utazás, tömegközlekedés során? Milyen ér-
zés volt nektek abban a helyzetben lenni?
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7. Olvasd el a szövegeket! Más országok illemszabályairól tudhatsz meg érdekességeket. 
Fogalmazd meg, miben különbözik a Magyarországon használt illemszabályoktól! 

8. Melyik szokást találjátok a legérdekesebbnek vagy a leginkább szokatlannak? 
Beszéljétek meg közösen!

Franciaországban és Nagy-Britanniában 
a napszakhoz igazodó köszönés formái: 
Bonjour Madame!, Bonjour Monsieur!, 
Good morning, Sir!, Good night, 
Mrs. Smith!

Az Egyesült Arab Emírségekben 
egy angol párt letartóztattak, 
mert egy kávézóban (nyilvános 
helyen) megpuszilták egymást, 
ez ugyanis tilos az ország 
 területén.

Amerikában a bal kezet is 
 be vonják a kézfogásba, benső-
ségesebbé és barátságosabbá 
téve azt.

Kínában a tányéron 
mindig hagynak 
maradékot, hogy 
a vendég jelezze, 
bőséges volt az 
étek.

Kínában bólintással vagy 
biccentéssel üdvözlik egy-
mást az emberek. Férfiak 
gyakran meg lapogat ják 
egymás karját is.

Indiában namaszténak 
nevezik, amikor mell magas-
ságba emelve kezüket, 
tenyerüket egymáshoz 
érintve, enyhe meghajlással 
köszöntik egymást.

Japánban minél jobban szürcsölnek az 
emberek, annál inkább ízlik nekik az étel. Ha 
valaki igazán jóízűen evett, a szája maszatos 
az étkezés befejeztével. Alacsony asztaloknál 
étkeznek, ezért lábaikat keresztbe teszik. 

Kínában az étkezéseket böfögés 
kíséri, ugyanis ez a szakács vagy 
szakácsnő érdemeit dicséri. 
A csámcsogás és a szipogás pedig 
a jóleső étkezést jelenti. 

Dél-Koreában és Japánban üdvözléskor 
és  távozáskor meghajolnak egymás felé 
a találkozó felek. Japánban egyre 
elterjedtebb a kézfogás szemkontaktus 
nélkül, mivel tola kodónak tartják, ha nyíltan 
belenéznek egy másik ember szemébe.

Sok hagyományos indiai ételt kézzel 
is meg lehet enni, de kizárólag jobb 
kézzel.

Szaúd-Arábiában a férfiak 
nem mutatják be a fátylakkal 
takart női rokont, ismerőst. 
A férfi barátaikat, vendégei-
ket öleléssel, arcra adott 
csókkal üdvözlik.

Portugáliában a mutatóujjuk jobb 
 oldalát csókolják meg, majd a fül-
cimpájukhoz érintik, ezzel jelezve 
a szakácsnak, hogy az étel príma.

Japánban, ha 
nem állsz 
a mozgó  lépcső 
jobb olda lára, 
pénzbüntetést 
rónak ki.
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Jó, ha tudod!
Európában, így hazánkban is ezeknek a normáknak az alapja a  zsidó-keresztény etika, 
amelynek alapjait a Bibliából ismert tízparancsolat fogalmazza meg. A bibliai történet sze-
rint a tízparancsolatot Isten két kőtáblán adta át Mózesnek, a zsidók vezetőjének. Az első 
táblára az első három, az Isten tiszteletével kapcsolatos parancs volt rávésve, a második 
tábla pedig az emberek közötti viszonyt szabályozó parancsolatokat tartalmazta.

  1.  Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
  2. Isten nevét hiába ne vedd!
  3. Az Úr napját szenteld meg!
  4. Atyádat és anyádat tiszteld!
  5. Ne ölj!
  6. Ne paráználkodj!
  7. Ne lopj! 
  8.  Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
  9.  Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!

9. Beszéljétek meg, szerintetek miért fontos a szülők és az ősök tisztelete egy társadalom 
számára!

Az erkölcs

Az illem a társasági érintkezés formáit szabályozza. Ezek a szabályok nem gyökereznek olyan 
mélyen az emberekben, mint az erkölcsi normák. Az erkölcs egy olyan értékrend, amely segít 
abban, hogy könnyebben eligazodjunk:

• mi a helyes és helytelen viselkedés,
• különböző helyzetekben mi a megfelelő magatartás.
Vannak erkölcsi normák, amelyek eltérhetnek egymástól a különböző kultúrákban a világon. 

Néhánynak azonban minden jól működő társadalomban meg kell jelennie. Ilyen például az élet 
védelme, vagy a tisztelet a szüleinkkel, idősebb rokonainkkal szemben. 

8. Az alábbi képek olyan cselekvéseket ábrázolnak, amelyek erkölcsi normákat sértenek. 
Elemezzétek a rajzokat! Ki követ el normaszegést? Ki a sértett? Milyen erkölcsi normák 
sérülnek? Hogyan kell reagálnia a közösségnek ezekben a helyzetekben?
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A jog
Az eddigiekben íratlan szabályokról tanultunk. De ezek a szabályok szájról szájra terjednek, 

így könnyen változhatnak és nehezen számonkérhetőek. Ezért van szüksége a fejlett társadalom-
nak mindenkire kötelező, írott szabályokra.

A jog a mindennapokban

1. Mi jut eszetekbe a „jog” szóról? Készítsetek közösen egy gondolattérképet a táblánál! 

Egy társadalom akkor tud jól működni, tagjai akkor tudnak igazán együttműködni, ha van-
nak kiszámítható magatartási szabályok, normák. Fontos, hogy ezeket a közösség minden tag-
ja magára vonatkozónak érezze, és elvárja, hogy a többiek is hasonlóan tegyenek. Ezek 
betartásával valósulhat meg a társadalmi együttműködés. 

2. Milyen következményei lennének annak, ha a közlekedési szabályok nem vonatkoznának 
minden egyes emberre?

3. Beszéljétek meg a következő vitás helyzeteket! Mi a fő probléma, milyen érdekek, 
vélemények ütközhetnek? Milyen megoldás születhetne? Hova fordulhatnak vajon 
a történetek résztvevői segítségért?

Jegyezd meg!
A jog létrehozásáért és betartásáért az állam felelős. A jogszabályok kivétel nélkül min-
denkire nézve kötelezőek a társadalomban. 

A) Sanyi nagyon szereti a veszélyes állatokat. Vett is magának egy madárpókot panel-
lakásába. A szom szédai nem igazán örülnek neki, félnek a póktól.

B) Timi a barátnőivel elment egy koncertre. Nagyon jól érzik magukat, de a szomszédos 
társaságban többen rágyújtanak. Timiéket zavarja a füst, illetve a cigaretta szaga.

C) A városban a társasházak rengetegében egy szép parkot hoztak létre. Balázs délutá-
nonként a kislányát mindig odaviszi sétálni, hogy elaludjon a babakocsiban. A parkba a 
környék tinédzserei is szívesen járnak, jól szórakoznak, harsányan nevetnek, ugratják egy-
mást, néha kiabálva.
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Jogrend, jogterületek

A jogok összessége a jogrend. Ebben a jogszabályokat témájuk szerint csoportosítják. 
A csoportosítás elősegíti, hogy egy adott témára vonatkozó jogszabályok között ne legyen ellent-
mondás. Ilyen csoport például a munkajog, a családjog vagy a büntetőjog.

Jegyezd meg!
A törvényeket, jogszabályokat a könnyebb áttekinthetőség érdekében számokkal  cikkelyekre, 
szakaszokra bontják. A paragrafus rövidítése: §. Például a 25. § azt jelenti, hogy 25. paragra-
fus, vagyis 25. cikkely. A paragrafusok (cikkelyek) bekezdéseit is megszámozzák.

Polgári törvénykönyv

NEGYEDIK KÖNYV

CSALÁDJOG

ELSŐ RÉSZ

ALAPELVEK

4:1. § [A házasság és a család védelme]
(1) A törvény védi a házasságot és a családot.
(2) E törvény alkalmazása során a családi és az egyéni érdek összhangját biztosítva kell eljárni.

4:2. § [A gyermek érdekének védelme]
(1) A családi jogviszonyokban a gyermek érdeke és jogai fokozott védelemben részesülnek.
(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy saját családjában nevelkedjék.
(3) Ha a gyermek nem nevelkedhet saját családjában, akkor is biztosítani kell számára, hogy 

lehetőleg családi környezetben nőjön fel, és korábbi családi kapcsolatait megtarthassa.
(4) A gyermeknek a saját családjában, illetve a családi környezetben nevelkedéséhez és a ko-

rábbi családi kapcsolatai fenntartásához fűződő jogát törvényben meghatározott esetben, kivéte-
lesen és a gyermek érdekében lehet korlátozni.

4:3. § [A házastársak egyenjogúságának elve]
A házastársak a házasélet és a család ügyeiben egyenjogúak; jogaik és kötelezettségeik egyenlők.

4:4. § [A méltányosság és a gyengébb fél védelmének elve]
A családi jogviszonyokat méltányosan és az érdekei érvényesítésében gyengébb fél védelmét 

fi gyelembe véve kell rendezni.
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Jó, ha tudod!
Minden embernek ugyanolyan jogai vannak, de az alapján, hogy ezekkel milyen mérték-
ben rendelkezhet önállóan, jogilag három csoportba sorolható.

•  Cselekvőképes: önállóan, saját akaratából jogokat szerezhet és kötelezettségeket vál-
lalhat.

• Korlátozottan cselekvőképes: 14–18 év közötti vagy gondnokság alatt álló nagykorú.
• Cselekvőképtelen: 14 év alatti személy, állandó és teljes mértékű gondnokság alá he-

lyezett személy.

A jogállam

Egy jogállamban az állampolgárok jogait és kötelességeit törvények szabályozzák. A törvé-
nyek világosan és körültekintően meghatározott szabályok. Be nem tartásuk esetén mindenki-
nek számolnia kell a következményekkel. Aki nem teljesíti a jogszabályokban előírt kötelezett-
ségeit, azzal szemben a hatóságoknak joguk van eljárni. Például ha valaki régóta nem fizeti ki 
valamilyen tartozását, a vagyontárgyait is le lehet foglalni.

A törvényeket nemcsak az állampolgárnak, hanem az államnak is kötelező betartani. E felett 
őrködik az igazságszolgáltatás. A bíróságok feladata, hogy megvédjék az alkotmányos rendet, 
az állampolgárok jogait és törvényes érdekeit. Az állampolgárok a bírósághoz fordulhatnak, ha 
úgy vélik, valamilyen igazságtalanság érte őket. A bírák függetlenek a kormánytól és az ország-
gyűléstől.

Egy jogállamban tehát senkinek nincs abszolút hatalma. A hatalommal felruházott emberek 
sem állnak a jog felett. Az önkényes döntésekkel szemben a jogszabályokkal összhangban álló 
döntések születnek. A bíróságok előtt és a törvények előtt minden ember egyenlő.

Jog és erkölcs viszonya

Az erkölcsi normák velünk szü letettek, 
belülről fakadnak. Ezzel ellentétben a jog 
átgondolt szabályok összessége, amelyet a 
közösség felhatalmazással rendelkező fel-
nőtt tagjai alkotnak különböző tények és 
érvek alapján. Ha belegondolsz, az egyik 
nincs a másik nélkül. Az íratlan erkölcsi sza-
bályok nélkül a jog csak leírt szavak sokasá-
ga lenne. Míg jogi szabályok nélkül az erköl-
csi normák betartása az egyének döntésén 
múlna, amit könnyen irányíthatnának ér-
zelmeink, pillanatnyi lelkiállapotunk. 

4. Fogalmazd meg, hogyan kapcsolód hat 
a leckéhez közmondásunk: 
A szó elszáll, az írás megmarad.
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Az emberi alapjogok
A jog, a jogszabályok az élet szinte minden területére kiterjednek napjainkban. A feladatuk 

egy demokratikus államban, hogy biztonságot adjanak az állam minden polgárának. Vannak 
olyan jogok, amelyek minden embert születésétől fogva megilletnek. 

Mi is az emberi jog?

Ezek azok a jogok, amelyek mindenkit megilletnek korra, nemre, származásra, beszélt 
nyelvre, vallási hovatartozásra, politikai irányultságra való tekintet nélkül. Nem csupán az egyén-
nek az embertársaival szemben kell betartania ezeket a jogokat, hanem az államnak is köteles-
sége tiszteletben tartani és biztosítani érvényesülésüket. Mégis, a történelemben és a minden-
napok során gyakran előfordul, hogy ezek a jogok sérülnek. Ezért kezdeményezte az ENSZ 
Eleanor Roosevelt vezetésével az Emberi jogok nyilatkozatának összeállítását. Ez a dokumen-
tum ma is érvényben van, harminc alapvető emberi jogot sorol fel, amely mindenkit megillet.

Az emberi jogok létrejötte

Az emberi jog gyökerei a felvilágosodás koráig nyúlnak vissza. Az akkori kor tudósai a szü-
letési előjogokat kívánták eltörölni. Azt szorgalmazták, hogy születési alapon senkit ne illesse-
nek meg kiváltságok. Helyette az alapvető szabadságjogokat hirdették: az élethez, a szabad-
sághoz és a tulajdonhoz való jogot, valamint szólás- és vallásszabadságot. Rájöttek, hogy 
hangoztatni nem elég ezeknek a jogoknak a fontosságát, írásba kell foglalni őket. 

Az első két állami dokumentum, amely tartalmazta ezeket a jogokat, az újonnan megalakult 
Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi nyilatkozata (1776), valamint a francia Emberi és 
polgári jogok nyilatkozata (1789) volt. 

Az 1800-as években az európai államok alkotmányaiban már megjelentek a szabadságjo-
gok, de többnyire korlátozottan, azaz a társadalom csak bizonyos részére vonatkoztak. Ilyen volt 
például az egyének általános választójoga, vagy a közös politikai jogok közül a vallásszabadság. 
Magyarországon az 1848-as forradalom kezdetén a 12 pontban már megjelent a márciusi ifjak 

Jegyezd meg!
Az ENSZ-t, azaz az Egyesült Nemzetek Szervezetét a második világháború borzalmai és bűnei 
hívták életre 1945-ben. Céljaként tűzte ki, hogy békét hozzon a világ összes országa számára. 
Az ENSZ szervezetén belül a különböző területekkel külön testületek foglalkoznak. Ilyen pél-
dául az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF).

ENSZ WHO UNICEF
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követeléseiben egy-egy emberi jogra való törekvés. 
A második világháború során eltiporták, semmibe 

vették az emberi jogokat. Így nagyon fontossá vált, 
hogy a háború után sokkal erőteljesebben megfogal-
mazzák azokat. Az ENSZ közgyűlése 1948-ban fogadta 
el az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, amely 
összefoglalta, listázta a jogokat. Ezt a nyilatkozatot 
Magyarország is aláírta. 

Magyarország 2004 óta az Európai Unió tagja, így 
fontos tudnunk, hogy az Európai Unió 2009-ben ha-
tályba helyezte az Alapjogi Chartát. Ez az 1948-as 
nyilatkozatot erősítette meg, valamint kiegészítették 
a 21. században megfigyelhető társadalmi változások-
kal összefüggő jogokkal, például az adatvédelemmel, 
a megfelelő ügyintézés jogával.

1. A fenti rész alapján készítsetek időegyenest! 
 Pontokkal jelöljétek rajta, hogy mikor milyen 

fontos esemény történt!

2. Tanulmányozzátok a 12 pontot! Beszéljétek meg:
 • Melyik pont melyik emberi joggal kapcsolható össze? 
 • Miért tarthatták fontosnak, hogy ezek megvalósuljanak? 
 • Napjainkban megvalósulnak ezek a szabadságjogok?

A harminc cikkely
Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata az alábbi harminc cikkelyt tartalmazza:

1. Mindannyian szabadnak és egyenlőnek születtünk. Mindegyikünk szabadnak született. 
Mindegyikünknek lehetnek saját gondolatai és elképzelései. Mindegyikünket azonos bánásmód-
ban kell részesíteni.

2. Nincs megkülönböztetés. Ezek a jogok mindegyikünket megilletik, bármiben is legyünk 
különbözőek.

3. Az élethez való jog. Mindegyikünknek joga van az élethez, és ahhoz, hogy szabadságban és 
biztonságban éljen. 

4. Nincs rabszolgaság. Senkinek sincs joga rabszolgaságban tartani minket. Mi sem tehetünk 
senkit a rabszolgánkká. 

5. Nincs kínzás. Senkinek sincs joga bántani vagy kínozni minket. 
6. Vannak jogaink, akárhová is megyünk. Ugyanúgy ember vagyok, mint te! 
7. A törvény előtt mindenki egyenlő. A törvény mindenkire vonatkozik. Mindenkinek joga 

van a törvény egyenlő védelméhez. 
8. Az emberi jogokat a törvény védi. Mindegyikünk segítségért fordulhat a bíróságokhoz, ha 

nem bánnak vele tisztességesen. 
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9. Nincs jogtalan letartóztatás. Senkinek sincs joga nyomós ok nélkül bebörtönözni és ott 
tartani minket, vagy elűzni minket a saját hazánkból. 

10. A nyilvános tárgyaláshoz való jog. Ha valami miatt bíróság elé kerülünk, akkor jogunk van 
a nyilvános tárgyaláshoz, bíráinknak pedig pártatlanoknak kell maradniuk. 

11. Bűnösségünk bebizonyításáig ártatlanok vagyunk. Senkit sem lehet felelőssé tenni vala-
miért, amíg az rá nincs bizonyítva. Ha valaki azt mondja, hogy valami rosszat tettünk, akkor jo-
gunk van bebizonyítani, hogy az nem igaz. 

12. A magánélethez való jog. Senkinek sem szabad a jó hírnevünket sérteni. Senki sem mehet 
be a lakásunkba, bonthatja fel a leveleinket, nem zaklathat minket vagy családunkat nyomós ok 
nélkül. 

13. A mozgás szabadsága. Mindegyikünknek joga van oda menni a saját országában, ahová 
akar, és kívánsága szerint utazni. 

14. A menedékjog. Ha attól tartunk, hogy a saját országunkban rosszul bánnak velünk, akkor 
jogunk van egy másik országba menekülni, ahol biztonságban lehetünk. 

15. Jog az állampolgársághoz. Mindegyikünknek joga van egy országhoz tartozni.
16. Házasság és család. Minden felnőttnek joga van akarata szerint megházasodni, és családot 

alapítani. A férfi ak és a nők mind a házasságban, mind azon kívül azonos jogokkal rendelkeznek.
17. A jog az ember saját dolgaihoz. Mindenkinek megvan a joga, hogy birtokoljon dolgokat, 

vagy megossza őket másokkal. Senkinek sem szabad elvenni tőlünk a dolgainkat nyomós ok 
 nélkül.

18. A gondolat szabadsága. Mindegyikünknek joga van abban hinni, amiben akar, és akarata 
szerint megválasztani vagy megváltoztatni a vallását. 

19. A szabad véleménynyilvánítás joga. Mindegyikünknek megvan a joga, hogy kialakítsa a 
saját véleményét, hogy úgy gondolkodjon, ahogy akar, hogy kimondja, amit gondol, és megossza 
gondolatait másokkal. 

20. A gyülekezési szabadság. Mindegyikünknek joga van találkozni a barátaival, valamint 
békés eszközökkel együtt dolgozni a jogaink védelmében. Senki sem kényszeríthet arra, hogy aka-
ratunk ellenére csatlakozzunk egy csoporthoz.

21. A demokráciához való jog. Mindegyikünknek joga van részt venni az országunk irányítá-
sában. Minden felnőttnek lehetővé kell tenni, hogy maga válassza meg a saját vezetőit. 

22. Szociális biztonság. Mindegyikünknek joga van egy otthonhoz, amit megengedhet magá-
nak; orvossághoz, oktatáshoz, gyermekgondozáshoz, a megélhetéséhez elegendő pénzhez és be-
tegsége vagy öregsége esetén orvosi ellátáshoz. 

23. A dolgozók jogai. Minden felnőttnek joga van munkát végezni, tisztességes munkabért 
kapni, és a szakszervezetekhez szabadon csatlakozni. 

24. A pihenéshez való jog. Mindegyikünknek joga van a munka utáni kikapcsolódáshoz és 
pihenéshez. 

25. Szállás és élelem mindenki számára. Mindegyikünknek joga van a jó élethez. Az anyák és 
gyerekek, az idősek, a munkanélküliek és rokkantak, valamint mindenki más jogosult arra, hogy 
gondoskodjanak róla. 

26. A tanuláshoz való jog. A tanulás egy jog. Az általános iskolának ingyenesnek kell lennie, 
ahol az Egyesült Nemzetek Szervezetéről és arról kellene tanulnunk, hogy miként éljünk együtt 
másokkal. A szüleinknek joguk van megválasztani, hogy mit tanuljunk. 

27. A szerzői jog. A szerzői jogokra különleges törvények vonatkoznak, amelyek a jogtalan 
sokszorosítás ellen védik a művészi alkotásokat és írásokat. Mindannyian rendelkezünk a joggal, 
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hogy a magunk módján éljük az életünket, és élvezzük azokat a dolgokat, amelyeket a művészetek, 
a tudomány és a tanulás nyújtani tudnak. 

28. Egy szabad és tisztességes világ. Országunkban és a világon mindenütt megfelelő rendnek 
kell uralkodnia ahhoz, hogy mindannyian élvezhessük jogainkat és szabadságunkat.

29. Kötelességeink. Kötelezettségeink vannak mások iránt, és az ő jogaikat és szabadságukat 
is meg kell védenünk. 

30. Senki sem veheti el tőlünk az emberi jogainkat.

3. Olvasd végig a fenti harminc cikkelyt! Alkossatok párokat! Válasszatok ki egy-egy jogot, és 
érveljetek annak fontossága mellett!

4. Nézd meg az alábbi képeket! Vajon melyik emberi jogot jelenítik meg?

5. Válassz ki három cikkelyt a fentiek közül, és érvelj a fontosságuk mellett!

OH_SNE_ALP09T_0_allamp_09j.indd   21 2021. 05. 19.   20:14:54



22

A gyermekek jogai, diákjogok 
és kötelességek

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.”  (Véghelyi Balázs – kortárs magyar író, költő)

Gyermekjogi egyezmény

Az emberi jogoknak egy speciális területére világított rá az ENSZ az 1980-as években. 1989-
ben egészítették ki az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát a Gyermekek jogairól szóló 
egyezménnyel. Ez meghatározza, hogy milyen jogok illetik meg a gyerekeket függetlenül attól, 
hogy melyik országban élnek, és milyen társadalmi rétegbe születtek. 1990-ben a világ legtöbb 
országa – köztük Magyarország is – aláírta ezt az egyezményt, így 1991-ben törvényi hatályt 
kapott. 

1. Alább az egyezmény néhány pontját láthatod. Olvasd végig ezeket, válaszd ki, melyik 
a legmeglepőbb számodra, és melyik az, amellyel feltétlenül egyetértesz! Indokold 
 választásodat!

1. Gyermeknek tekinthető, aki még nem töltötte be a 18. életévét.
2. Az egyezményben szereplő jogok minden gyermeket megilletnek saját vagy szülőjének ne-

mére, bőrszínére, nyelvére, vallására, véleményére, nemzetiségére, társadalmi vagy vagyoni hely-
zetére tekintet nélkül.

3. A gyerekekkel kapcsolatos döntéseik meghozatalánál a hivatalos szervek és személyek, mint 
például a rendőrség, az orvosok, az iskolák és a bíróságok elsősorban a gyermek érdekeinek leg-
jobb szolgálatát tartják szem előtt.

4. Minden gyereknek joga van az élethez, és az államnak mindent meg kell tennie, hogy biz-
tosítsa a gyermek életben maradását és fejlődését.

5. Minden gyereknek joga van a nevéhez és az állampolgárságához, valamint családi kapcso-
lataihoz.

6. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy ismerje a szüleit és ahhoz, hogy azok gondoskodjanak 
róla. Ha a szü lei kü lön élnek egymástól, joga van ahhoz, hogy mindkettejü kkel kapcsolatban ma-
radjon, kivéve, ha ez árthat neki.

7. Minden gyermeknek joga van tájékozódni, információt keresni, szerezni és másokkal meg-
osztani, feltéve, hogy az adott információ nem árt neki vagy másoknak.

8. Minden gyereknek joga van a gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadsághoz, ahhoz, hogy 
azt gondolja és abban higgyen, amiben akar, és szabadon gyakorolja a vallását mindaddig, amíg 
ezzel mások jogait nem sérti.

9. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy az őt érintő kérdésekben meghallgassák és fi gyelembe 
vegyék a véleményét.

10. Egyik gyermekkel sem szabad durva, kegyetlen vagy embertelen módon bánni. Az állam-
nak biztosítania kell, hogy megfelelően gondoskodjanak róla, és meg kell védenie attól, hogy bár-
ki – akár szü lei, a gondviselői vagy más felnőtt – rosszul bánjon vele, zaklassa, bántalmazza vagy 
elhanyagolja.
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11. Minden gyermeknek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz, a játékhoz és ahhoz, hogy 
kulturális és művészeti tevékenységek részese lehessen.

12. Minden fogyatékos gyermeknek joga van az emberi méltóságát biztosító, önfenntartását 
előmozdító, a közösségi életben való tevékeny részvételét lehetővé tevő, teljes és tisztes életre.

13. Minden gyereknek joga van olyan életszínvonalhoz, amely lehetővé teszi kellő testi, szel-
lemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlődését. A szülő kötelessége, hogy gondoskodjék erről – s ha 
ez valamilyen ok miatt csorbát szenved, akkor az államnak kell anyagi segítséget nyújtania, segítő 
programokat létrehoznia.

14. Minden gyermeknek joga van a legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz. 
15. Minden gyereknek joga van a személyiségét, tehetségét kibontakoztató és képességeit fej-

lesztő oktatáshoz.
16. Egyik gyerek se legyen kényszeríthető egészségét vagy fejlődését veszélyeztető vagy azok-

ra ártalmas munkára.
17. A kisebbségekhez tartozó gyerekeknek joguk van saját kultúrájuk, vallásuk és nyelvük 

gyakorlásához.
18. Ha új országba kell költöznöd, mert saját hazád nem biztonságos számodra, jogod van a 

védelemhez és a segítséghez.
19. 15 éven aluli gyermek nem lehet tagja semmiféle fegyveres testü letnek.

2. Nézd meg az alábbi képeket! A gyermekjogi egyezmény mely pontjaihoz kapcsolódnak? 
Mennyire érvényesülnek a gyermekjogi egyezmény elvei az adott témában 
a környezetetekben?

3. Alkossatok három-négy fős csoportokat, és válasszatok ki két pontot! (Lehetőleg minden 
csoport mást válasszon!) Értelmezzétek a pontot, keressetek rá példákat! Vajon milyen 
esetek késztették a jogalkotókat arra, hogy ezt is meghatározzák? Milyen esetekben 
ütközhet nehézségekbe a törvény betartása?
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Diákjogok, iskolai kötelezettségek

Az iskola tanulóit is megilletik különféle jogok, és ugyanúgy kötelezettségeik is vannak. Eze-
ket jogszabályok határozzák meg. Hazánkban a köznevelési törvény az, amely részletesen ki fejti 
a tanulók jogait és kötelességeit. Ezt 2011-ben adták ki.

A tanulónak joga van ahhoz, hogy:
• biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák;
• személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, a fizikai és lelki erőszakkal 

szemben védelmet biztosítsanak számára;
• képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő oktatásban részesüljön;
• nemzeti, illetve etnikai, valamint vallási hovatartozásának megfelelő nevelésben és okta-

tásban részesüljön;
• részt vegyen a választható tantárgyak és szakkörök foglalkozásain, az iskola rendezvé-

nyein, versenyeken;
• családja anyagi helyzetét figyelembe véve mentesüljön különböző terhek alól, vagy szo-

ciális támogatásban, ösztöndíjban részesüljön;
• jogait, érdekeit sértő helyzetekkel szemben fellépjen, tiltakozzon, és új döntést kérjen;
• ha szükséges, megkülönböztetett ellátásban részesüljön;
• szervezett formában véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen az őt érintő kérdésekben;
• választható legyen a diákönkormányzatba, vagy a diákönkormányzathoz fordulhasson 

érdekei képviseletéért.
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4. Beszéljétek meg a szabályokkal kapcsolatban a következőket!
• Mi volt a céljuk a szabályok alkotóinak?
• Mely szabályokkal értetek a leginkább egyet? Miért?
• Hogy látjátok, mennyire sikerül betartani a szabályokat?
• Hogyan lehet elérni, hogy mindenki betartsa a házirendet?

5. Dolgozzatok együtt! Alkossátok meg az osztály 12 pontját a megismert jogok 
és kötelességek segítségével! A 12 pontba az ötletek közül az kerüljön fel, amelyre 
az osztály legtöbb tanulója szavaz!

6. A te osztályodban ki a DÖK-tag, mely tanárod segíti a DÖK munkáját?
 Készítsetek interjút a DÖK-képviselőtökkel/képviselőkkel! 
 Az osztály minden tagja fogalmazzon meg egy kérdést a diákönkormányzati választottatok 

számára a DÖK működésére, szabályaira, gyűléseik menetére, terveire vonatkozóan!

Jó, ha tudod!
Minden iskolának van házirendje, amely meghatározza a helyes és a nem elfogadott 

viselkedési formákat. Ebbe kerülnek bele a tanulók jogai és kötelességei. Nagyon fontos, 
hogy ezeknek a szabályoknak a megalkotásába, módosításába a diákok is beleszólhatnak, 
véleményt formálhatnak! A házirend elfogadásában a diákönkormányzatnak egyetértési 
joga van. Ez azt jelenti, hogy a házirend csak akkor véglegesíthető, ha azzal a diákönkor-
mányzat tagjai is egyetértenek.

Jegyezd meg!
Az iskolai demokrácia alapja a diákönkormányzat (DÖK). Célja a tanulói jogok érvénye-

sítése, a tanulói érdekek képviselete. Ez egy iskolán belüli szervezet, melyet az iskolatár-
saik által kiválasztott tanulók és egy választott pedagógus alkotnak. 

A tanuló kötelessége, hogy:
• 16 éves koráig iskolába járjon, részt vegyen a tanórákon/foglalkozásokon, teljesítse a ta-

nulmányi követelményeket;
• betartsa a házirendet; 
• megóvja az iskola létesítményeit, eszközeit;
• megóvja saját és társai testi épségét, egészségét.
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Hivatalos irataink 
A mindennapok során számtalan olyan helyzet van, amikor szükséges, hogy hivatalos mó-

don is igazolni tudjuk személyazonosságunkat. Például amikor banki ügyeinket intézzük, vagy 
ha egy baleset szemtanúi vagyunk. A személyazonosság egyértelmű igazolására szolgálnak a 
személyazonossági okmányok, amelyeket az állam biztosít és kötelezővé tesz az állampolgárok 
számára. 

1. Nézzétek meg YouTube-on az Asterix 12 próbája című videó 40–47. percét! 
 Beszéljétek meg, hogy milyen volt a szereplők viselkedése a rajzfilmrészlet elején! 

Mi okozta a fő problémát? A folyamat során milyenné vált a szereplők viselkedése? 
Mi lett volna a megoldás az egyes helyzetekben?

2. A videóból kiindulva fogalmazzátok meg, hogy mi a helyes magatartás, megfelelő 
viselkedés az ügyintézés során! Mitől tud jól működni az ügyintézés?

Személyazonosító igazolvány

3. Ha nálad van, vedd elő a személyi igazolványodat! Ha nincs, akkor figyeld meg 
a tankönyvben található képet! Milyen adatokat tudsz leolvasni róla?

 Az adatokon túl mi segíti az okmány tulajdonosának beazonosítását?
 Volt már rá szükséged, hogy azonosítsd magad ezzel az okmánnyal?

A személyazonosító igazolvány vagy köznapi megnevezéssel személyi igazolvány 2000. ja-
nuár 1-jétől kiváltható plasztikkártya. A kártya tartalmazza a polgár nevét, születési helyét, szü-
letési idejét, állampolgárságát, anyja nevét, lakcímét, arcképét, saját kezű aláírását, a személy-
azonosító igazolvány sorszámát és érvényességi idejét, az igazolvány kiállításának keltét, a 
kiállító hatóság nevét. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta a tagállamokba való utazás-
hoz útlevélként is használható. Jelenleg az igazolvány kiváltása ingyenes. 

2016-tól egy újabb fajta személyi igazolvány is érvénybe lépett. Ezen egy magas biztonságú 
tárolóelem (chip) már tartalmazza az adóazonosító kártya és a tajkártya adatait is, sőt ha az 
ügyfél beleegyezik, az ujjlenyomatát is rögzíteni tudják rajta. Személyi igazolványt minden ma-
gyar állampolgár igényelhet (újszülött számára a szülő igényelheti meg az anyakönyvvezetőnél).
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Jó, ha tudod!
Mi szükséges új személyi igazolvány igényléséhez? 
• Személyes megjelenés.
• Lakcímkártya. 
• Ha az igazolvány lejárt, akkor valamely személyazonosításra alkalmas dokumentum: út-

levél, vagy jogosítvány, vagy anyakönyvi kivonat.
• Névváltozás esetén az arról készült anyakönyvi kivonat.
• Ha a korábbi igazolvány elveszett vagy ellopták, be kell mutatni az esetről felvett rendőr-

ségi jegyzőkönyvet.

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Ismertebb nevén lakcímkártya. Olyan személyi okmányunk, melynek feladata, hogy igazol-
ja lakhelyünket, valamint személyi azonosítónkat. Ennek kiváltása és megőrzése nagyon fontos, 
mert a legtöbb hivatalos ügy elintézéséhez nélkülözhetetlen okmány. Például banki ügyinté-
zést el sem kezdenek anélkül, hogy az ügyfél ne igazolná magát valamilyen személyét azonosító 
igazolvánnyal és a lakcímkártyájával, de akár rendőr is elkérheti igazoltatás alkalmával.

Érvényességi idő nem található rajta, mivel az az állampolgár kötelessége, hogy jelentse, 
amennyiben lakhelye módosul vagy bármely adatában változás történik. A lakcímkártya igény-
léséért jelenleg nem kell fizetni.

4. Szerinted az igénylőnek miért kell jelen lennie a személyi igazolvány kérelmezésekor?

5. Mi lehet az oka annak, hogy a személyi igazolványnak van érvényességi ideje? 

6. Kutass az interneten a személyi igazolványok érvényességi idejéről! Hogyan változik 
a hosszúsága gyermek- és felnőttkorban? Mi lehet ennek az oka? 

7. Beszéljétek meg, hogy mely országokban fogadják el a személyi igazolványt útlevélként! 
Miért?
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Jó, ha tudod!
Mi szükséges lakcímkártya igényléséhez?
• Személyazonosításra alkalmas irat (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély),
• a lakcímet vagy lakhatási engedélyt hivatalosan igazoló dokumentum (adásvételi szerző-

dés, bérleti szerződés, határozat stb.),
• kitöltött lakcímbejelentő lap (kormányablaknál kérhető személyesen),
• újszülött vagy kiskorú gyermek esetén anyakönyvi kivonat, valamint a törvényes kép viselő 

személyi igazolványa és lakcímkártyája.

9. Miért lehet hasznos, ha egy gyermek törvényes képviselői feltüntettetik az elérhetőségüket 
a gyermekük lakcímkártyáján?

Diákigazolvány

A diákigazolványt már első osztályos korod óta ismered. Amikor az általános iskolát befejez-
ted, és beiratkoztál a középiskolába, újat kellett készíttetni, mivel az új iskolád neve és címe 
került rá. Ehhez először el kellett menned egy kormányablakba vagy okmányirodába, ahol ké-
szítettek rólad egy fényképet, leadtad az aláírásodat. Ezután kaptál egy dokumentumot a NEK-
(Nemzeti Egységes Kártya) azonosítódról, amelyet le kellett adnod az iskola titkárságán. Ott 
az azonosító segítségével meg tudták kezdeni az új diákigazolványod igénylését. Ettől kezdve az 
iskolád adhatott neked ideiglenes diákigazolványt. 

8. Nézd meg a saját lakcímkártyádat! Milyen adatok szerepelnek rajta?

A lakhely megnevezése kétféle lehet:
1. Állandó lakcím: annak a lakásnak a címe, ahol életvitelszerűen lakunk tartósan. Ha nincs 

változás, akár életünk végéig nem kell újra bejelenteni.
2. Tartózkodási hely vagy ideiglenes lakcím: annak a lakásnak a címe, ahol három hónapnál 

tovább élünk, de az állandó lakóhelyünk is elérhető még. Ezt ötévente meg kell újítani.

A lakcímkártya egyik oldalán megtalálhatóak az alapadatok (név, születési hely és idő, édes-
anyánk neve), valamint lakóhelyünk pontos címe, a bejelentés ideje és az okmányt kiállító 
 hatóság. A másik oldala a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, amelyen a név és a 
személyi azonosító számsor található. 
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10. Milyen személyes dokumentumaidra volt szükséged ahhoz, hogy kikérhesd 
a NEK-azonosítódat? (Ha nem emlékszel, nézd meg a folyamatábrát!)

11. Nézd meg, milyen adatok olvashatók le diákigazolványodról!

12. Miért lehet hasznos a diákigazolványod? Mire tudod felhasználni?

Jó, ha tudod!
A diákigazolvánnyal kapcsolatosan számos információt találsz a diakigazolvany.hu web-

oldalon. Tekintsd át a diákigazolvány elektronikus igénylési folyamatáról készített ábrát!

A diákigazolvány egyik legfontosabb szerepe, hogy élhetsz kedvezményekkel utazáskor 
vagy belépőjegyek megvásárlásakor. Arra azonban figyelned kell, hogy ha elmúlsz 16 éves (tan-
kötelezettség vége), minden évben matricával kell majd érvényesítened igazolványodat.

IGÉNYLÉS KEZDETE

A köznevelésben részt vevő tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata

Van NEK-azonosítód?

Ha nincs: irány az okmányiroda, 
ahol fényképed és aláírásod rög-
zítésével díjmentesen igényel-
hetsz NEK-azonosítót.

Az oktatási intézmény ügyintéző-
jének jelezd diákigazolvány-
igénylési szándékod!

Ha az igényléseddel minden 
rendben van, már csak annyi 
a teendőd, hogy az intézmény-
ben érdeklődj, megérkezett-e 
a DIÁKIGAZOLVÁNYOD!

MIRE LESZ SZÜKSÉGED AZ OKMÁNYIRODÁBAN A NEK-AZONOSÍTÓ 
IGÉNYLÉSÉHEZ?

•  személyi igazolványra és lakcímkártyára vagy
•   egyéb érvényes személyazonosító okmányra (útlevélre, jogosít-

ványra) és lakcímkártyára.

Ne feledd, hogy a NEK-adatlapot meg kell őrizned, mert azt a ké-
sőbbiekben (kiállítástól számított 5 évig) további igénylésekhez is 
fel tudod használni.
Ha elvesztetted a NEK-adatlapot, arról bármikor kérhetsz másola-
tot díjmentesen az okmányirodában.

AZ IGÉNYLÉS SORÁN MIRE LESZ SZÜKSÉGED?

•  A NEK-azonosítódra
•  és a lakcímkártyádra.

S ne feledd, amennyiben tanévkezdést megelőzően betöltötted 
a 16. életéved, csak az aktuális tanévre vonatkozó érvényesítő 
matricával veheted igénybe a kedvezményeket!
Diákigazolványodat az oktatási intézményben tudod érvényesíteni, 
ezért a további részletekről érdeklődj az intézményi ügyintézőnél! 

eddel

é é
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Hatósági igazolvány

Biztos előfordult már, hogy beteg lettél, 
vagy valamilyen oknál fogva orvoshoz kellett 
fordulnod. Ilyenkor van szükség a hatósági 
igazolványra, közismertebb nevén a taj- (tár-
sadalombiztosítási azonosító jel) kártyára. 
Ezen a neved és születési dátumod mellett 
egy kilenc számból álló számsor található, 
amely alapján ellenőrizni tudják, hogy jogo-
sult vagy-e az ingyenes egészségügyi  ellátásra. 

Jegyezd meg!
A gyermekek és tanulók ingyenes egészségügyi ellátásra jogosultak. A felnőttek 

azonban csak abban az esetben, ha be van fizetve az egészségügyi járulékuk. Ezt a mun-
káltató fizeti, akinek nincs bejelentett munkaviszonya, annak magának kell befizetnie.

13. Milyen adatokat tartalmaz még a hatósági igazolvány a felsoroltakon kívül?

Útlevél

Az útlevél a személyi igazolvány mellett 
szintén alkalmas a személyazonosság igazolá-
sára. Ezenkívül szükséges lehet külföldre tör-
ténő utazás, vagy onnan visszatérés esetén. Ez 
azonban nem plasztikkártya, hanem egy fü-
zetszerű okmány. 

Az útlevél esetében az ujjlenyomatadás 
kötelező. Nem ingyenes okmány, az ára sok 
tényezőtől függ, úgy mint életkor, érvényessé-
gi idő stb.

Jó, ha tudod!
Mi szükséges az útlevél elkészítéséhez?
• Személyes megjelenés a fénykép elkészítéséhez,
• személyazonosság igazolására alkalmas okmány,
• lakcímkártya,
• kiskorú esetén a szülők személyi igazolványa és lakcímkártyája,
• igazolás az illeték megfizetéséről.
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14. Nézz utána, hogy mennyibe kerülne az útleveled kiállítása, ha külföldre szeretnél utazni 
egyedül! Mennyibe kerülne, ha az egész családod számára ki kellene váltani az útlevelet? 
Minden érvényességi időre és elkészítési határidőre keresd ki! 

 Készíts táblázatot a füzetedbe! Rendezd benne az adatokat! 

Vezetői engedély

Ahhoz, hogy Magyarországon valaki törvényesen autót vezessen, szükséges, hogy rendelkez-
zen jogosítvánnyal. Ez a dokumentum bizonyítja, hogy az egészségi állapota megfelelő, valamint 
a képzési és vizsgáztatási követelményeket is teljesítette. A vezetői engedély legkorábban 
17 évesen szerezhető meg. A vezetői engedély érvényességi ideje 7 év.

15. Használtad már valamikor az adóigazolványodat? Milyen ügyben?

16. Figyeld meg a tankönyvben található képet az adóigazolványról! 
 Milyen adathordozó jelölések fordulnak még elő a kártyán a betűvel és számmal írt 

adataidon kívül?
 Milyen okmányokkal együtt tudod használni az adóigazolványodat?

Adóigazolvány

Az adóigazolvány a munkavállaláshoz 
szükséges. Ez tartalmazza az adóazonosító 
jelet, mely mindig egy 8-assal kezdődő szám-
sor lesz. Az adóigazolványt vagy interneten 
keresztül, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal-
tól egy formanyomtatvány kitöltésével lehet 
ingyenesen megigényelni első alkalommal 
vagy névváltozás esetén. A 2008 decembere 
után született gyermekek viszont már születé-
sük után automatikusan megkapják az állam-
tól postai úton.
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Az ügyfélkapu

Az ügyfélkapu egy elektronikus rendszer, amelybe regisztrálva, a személyazonosság iga-
zolásával az ügyfelek bizonyos hivatalos ügyeiket intézhetik. Eléréséhez internet és a 
www.ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalra való regisztráció szükséges. Ha valakinek a személyi 
igazolványát 2016 előtt állították ki, akkor a regisztrációt kormányablakban végeztetheti el.

Regisztrált felhasználóként lehetőségünk van arra, hogy időpontot foglalunk valamely ok-
mányirodába vagy kormányablakba.

Az ügyfélkapu legnagyobb előnye mégis az, hogy számos ügyben az ügyintézés már 
interneten keresztül is elindítható egy elektronikus kérelem leadásával. Ezzel elkerülhető az idő-
pontfoglalás. Vannak olyan ügyek, amelyek nem intézhetők el kizárólag elektronikusan, de a 
kormányablakban az ügyintézési idő akkor is jelentősen lerövidül.

Az ügyfélkapu a tényleges ügyintézésen túl egyszerű tájékozódásra is alkalmas hivatalos 
ügyeink állásáról. Például lehetőségünk van arra, hogy tíz évre visszamenőleg megnézhessük, 
pontosan hol és mikor, milyen orvosi ellátásban részesítettek, de akár adóügyeink állásáról is 
tudakozódhatunk. Akár a hivatalos szervek is küldhetnek számunkra üzenetet, amely sokkal 
gyorsabban megérkezik így hozzánk.

18. Nézz körül a honlapon regisztráció nélkül! Próbáld meg értelmezni a menüpontok 
segítségével, vajon mi mindenre lehet alkalmas az ügyfélkapu honlapja!

19. Látogass el a fentebb megjelölt honlapra! Az Ügyintézés menüpont alatt keresd meg 
a Belépés után elérhető szolgáltatásokat! Nézd meg a lehetőségeket, milyen személyes 
okmányod igénylését tudnád megoldani, elkezdeni ügyfélkapun keresztül!

17. Nézd meg a képeket! Mit ábrázolhatnak?
 Mely hivatalos irataidra lenne szükséged a képeken megjelenő helyzetekben?
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Postai ügyintézés
Ebben a leckében a leggyakrabban használt postai szolgáltatásokkal és a kapcsolódó ügy-

intézéshez szükséges dokumentumokkal ismerkedünk meg. Mikor postára készülünk, valami-
lyen konkrét céllal érkezünk oda: vagy mi szeretnénk küldeni, befizetni valamit, vagy minket 
értesítettek, hogy küldeményünk érkezett.

1. Voltál már postán? Milyen ügyeket lehet elintézni ott? 
 Készítsetek egy nagy gondolattérképet osztályoddal!

Mi az a posta?

A Magyar Posta Zrt. egy állami tulajdonban lévő vállalat, amely Magyarország egész területét 
lefedve intézi a levél- és csomagküldemények kézbesítését. Ezenkívül már pénzügyi szolgálta-
tásokat is intézhetünk a postán, például pénzfelvételt és pénzbefizetést bankkártyával. De elő-
fizethetünk magazinokra is, vagy akár a telefonunk egyenlegét is feltölthetjük.

A nagyobb postákon sorszámot kell húzni egy érintős táblán. A sorszámra azért van szük-
ség, mert nem minden ügyintéző tud majd mindenben segíteni. Például nagy összegű pénz ki- és 
befizetésében a pénztárat kezelő ügyintéző fog tudni segíteni. A kivetítőn a sorszámunk mellett 
annak a pultnak a száma is meg fog jelenni, amelyhez majd mennünk kell, hogy az ügyintéző 
segíteni tudjon nekünk.

Régebben csak a királyok, uralkodók és főurak alkalmaztak olyan hírnököket és futárokat, 
akik az üzeneteket szállították. Ők lóháton közlekedtek. A céhek megalakulásával már a magán-
emberek is tudtak leveleket küldeni 
távolabbi vidékekre, ha szerencsé-
jük volt, és épp elérték azt a céhes 
mesterembert, aki indult a másik 
városba. Egy idő után minden tele-
pülésen kialakult az a hely, ahol 
indulás előtt összegyűjtötték a kül-
deményeket. Ez volt az „elhelyezett 
állomás”, latinul „posta statio”. 

OH_SNE_ALP09T_0_allamp_09j.indd   33 2021. 05. 19.   20:15:29



34

Csekkbefizetés

Az egyik leggyakoribb ok, amiért postára mennek az emberek, a csekkbefizetés. Csekkel 
befizethetjük például közművek díját, a telefon- vagy az internet-előfizetést. A csekkek két rész-
ből állnak. A befizetést követően a nagyobbik rész marad a postán, a kisebbik pedig egy befize-
tési dátummal lepecsételve a befizetőé lesz, igazolva, hogy megtette a befizetési kötelezettségét.

Levélfeladás

Talán ez a legrégebbi feladat, amit a posta el-
lát. Minden esetben nagyon fontos, hogy a fel-
adandó borítéko(ko)n pontosan és helyesen le-
gyen megadva a címzett és feladó neve és címe, 
valamint a bélyeg. Napjainkban egyre elterjed-
tebb, hogy a hagyományos, képes bélyegeket mat-
ricával helyettesítik.

Jó, ha tudod!
Előfordul, hogy olyan csekket kapunk, amin csak az a cím van, ahová be kell küldeni, a töb-
bi adatot az ügyfélnek kell kitöltenie. Ilyenek például az adománygyűjtő szelvények vagy 
alapítványoknak befizethető összegek. Ebben az esetben először ki kell tölteni a csekk szük-
séges részeit, majd az ügyintézőnél befizetni az összeget készpénzzel vagy bankkártyával.
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Levélfeladáshoz kapcsolódó szolgáltatások

Elsőbbségi: ha ilyen kék színű matricát kérünk kiegészítő 
díj, vagyis felár ellenében levelünkre, akkor a legnagyobb való-
színűséggel már másnapra (külföldi levelek esetén általában 
3 nap) a címzetthez érkezik a levelünk.

Ajánlott levél: ezzel a lehetőséggel a feladó igazolást kap, 
hogy feladta a levelét, illetve a címzettnek vagy meghatalma-
zottjának csak akkor adható át a küldemény, ha aláírta, hogy 
átvette.

Tértivevény: a borítékhoz kapcsolnak egy plusz lapot, 
amelyet a kézbesítéskor aláíratnak és letépnek, és aláíratva 
visszajuttatják a feladónak igazolásképpen az átvételről.

2. Nézd meg a képet, amelyen a borítékok általános címzése helyesen látható! 
Dolgozzatok párban! 

 Mindketten mondjátok el a másiknak, hova, milyen sorrendben mit írna, 
ha a legjobb barátjának szeretne levelet küldeni!

Feladó címadatai

Egyéb, elsősorban postai jelzések 
számára fenntartott terület

A feldolgozógép vonalkódja számára fenntartott terület

Kiss Zoltán

Budapest

Árpád fejedelem útja 82. fszt. 2.

1036

Bérmentesítés területe
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Küldeményem érkezett!

Nemcsak feladói lehetünk leveleknek és csomagoknak, hanem címzettjei is. Ha a levelet 
vagy csomagot helyesen címezték meg, akkor a postás ki tudja hozni a címünkre a küldeményt. 
Ha egyszerű levélről van szó, akkor bedobja a postaládánkba. Ha azonban ajánlott vagy 
tértivevényes küldeményt hozott, alá kell írnunk az átvétel igazolását. Ha nem talál otthon 
bennünket, értesítést kapunk. Az értesítés tájékoztat arról, hogy melyik postán és mikor ve-
hetjük át a küldeményünket. 

A postás pénzt (nyugdíj, családi pótlék, álláskeresési járadék, különböző önkormányzati tá-
mogatások stb.) is szokott kikézbesíteni a jogosultaknak, amit viszont csak saját kézbe vagy 
meghatalmazottnak adhat át. Abban az esetben, ha a jogosult nem tartózkodik otthon, a postás 
szintén küldeményértesítőt hagy hátra. Ennek segítségével a jogosult a postán felveheti a ki-
küldött összeget. 

Bármilyen küldeménytípus esetén a postai átvételkor az átvevőnek magával kell vinnie a 
kapott értesítőjét, valamint valamilyen fényképes személyi azonosítóval igazolnia kell magát. 
Ha nem a saját nevében veszi át a küldeményt, csak meghatalmazás bemutatásával adhatják 
át neki a levelet/csomagot/pénzt.

3. Mit gondolsz, milyen személyi okmánnyal igazolhatja magát az átvevő? Miért?

Elektronikusan intézhető postai szolgáltatások

Mindennapjainkhoz igazodva a posta is számos ügykörének területén vezetett be és al-
kalmaz elektronikus szolgáltatást. Ezzel hatékonyabbá, egyszerűbbé, elérhetőbbé teszi szá-
munkra a működését. 

• Feladás vagy rendelés esetén lehetősé-
günk van nyomon követni levelünket 
vagy csomagunkat. 

• E-mailes vagy SMS-ben kapott értesíté-
seket kaphatunk a függő ügyeinkkel 
kapcsolatosan. 

• A csekkbefizetést is végezhetjük már 
otthonról is, akár az iCsekk alkalmazás 
segítségével stb. 

4. Nézzétek meg YouTube-on a Csekkbefize-
tés egyszerűen, bárhol, bármikor: iCsekk
című rövid videót! A látottak alapján 
válaszolj a következő kérdésekre!

 Milyenné válik az iCsekk által a csekk-
befizetés?

 Mi szükséges ahhoz, hogy használni 
tudd az alkalmazást?

 Hogyan juthatsz hozzá az alkalmazáshoz?
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Jegyezd meg!
Az állam: 
• egy földrajzi, területi egység;
• országhatár veszi körül;
• politikailag független, nemzetközileg elismert;
• a területén élő emberek összességét is jelenti.

A demokrácia
Minden közösségnek szüksége van vezetőkre, akiknek a kezében a politikai hatalom össz-

pontosul. A hatalom forrása lehet maga az adott közösség. Ebben az esetben arról is közös dön-
tés születik, hogy kik legyenek a közösség vezetői. De a hatalom adódhat egy egyén vagy egy 
szűkebb csoport közösség feletti erőszakos uralmából is. Egy állam esetében is hasonlóan ala-
kulhat a politikai hatalom sorsa.

„Mindent a népért, mindent a néppel együtt, semmit a népről 
a nép feje felett. Ez a demokrácia.” (Kossuth Lajos)

1. Képzeljétek el, hogy az osztályotok egy kirándulást kap 
ajándékba. A Balatonhoz vagy a Kékestetőre mehettek. 
Utazni vonattal vagy különbusszal lehet. 

 Hozzon döntést az osztály, hogy hova és mivel szeretne 
utazni! 

 Figyeljétek meg, hogyan született meg a döntés! 

Az állam irányítója lehet egy demokratikus módon meg-
választott vezető, aki a nép akaratából látja el ezt a feladatot.

Demokrácia vs. diktatúra

A demokrácia görög eredetű szó, jelentése: a nép uralma. Két formája létezik. A közvetlen
demokráciában minden polgár részt vehet a döntések meghozatalában. Ilyen jellegű demokrá-
cia működött például az ókori Hellászban. 

A modern kori demokráciákat inkább közvetett, képviseleti forma jellemzi. A polgárok kép-
viselőket választanak, akiket törvényesen kiírt választások során le is válthatnak. Így a hata-
lom a nép kezében van. A demokrácia célja egy olyan társadalmi rend fenntartása, amelyben 
mindenki úgy követi az egyéni érdekeit, hogy az egyben a közösségek jólétét is elősegíti. 

Bizonyos hatalmi rendszerekben a vezető vagy vezetők erőszakos eszközökkel tartják ma-
guknál a hatalmat, azaz diktatórikus módszerekkel uralkodnak. A diktatúrákban a népnek 
nincs lehetősége leváltani a vezetőket. A demokráciában békésen léteznek egymás mellett kü-
lönféle és egymásnak ellentmondó nézetek, míg a diktatúrában ez kizárt, ott csak a hatalmat 
birtoklók nézete megengedett és elfogadott.
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Jegyezd meg!
A diktatúra olyan kormányzati rendszer, amelyben:
• egy ember vagy csoport korlátlan hatalommal bír;
• parancsok által irányít;
• semmibe veszi a szabadságjogokat;
• céljai elérése érdekében erőszakot is alkalmaz.

2. Az 1. feladatban közvetlen vagy közvetett demokrácia érvényesült?

3. Keress példát a magyar történelemből a demokratikus és a diktatórikus kormányzási módra!

Hogyan működik a politika?

Azért, hogy a demokrácia működhessen, 
szükség van szervezetekre, melyek a lehető 
legjobban tudják képviselni egy ország lakos-
ságát. A négyévente megtartott parlamenti vá-
lasztásokon legtöbbször a politikai pártok
képviselőjelöltjei közül választjuk meg azokat, 
akik képviselnek minket az országgyűlésben. 
Ezáltal érvényesül a képviseleti demokrácia. 

4. Mely parlamenti pártokhoz tartoznak az 
itt látható logók? Mit tudsz ezekről? 

Jegyezd meg!
A politika a közösség ügyeivel való foglalkozás, a közösség problémáinak megoldására való 
törekvés. A legfontosabb politikai közösség az állam. A politikai élet hivatásos résztvevői a 
politikusok. Őket mi, állampolgárok választás útján hatalmazzuk fel, hogy képviseljék érde-
keinket.

5. A pártok neve nagyon sokszor egy betűszó, azaz a teljes nevük kezdőbetűit 
összeolvasva rövidítik a nevüket. Te tudod, hogy mi a teljes nevük?

A közösség ügyeivel foglalkoznak a civil szervezetek is. Ezek a politika sajátos ágát alkotják, 
függetlenek az állami politikától, a polgárok hozzák őket létre, önkéntes alapon, a közjó érdeké-
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ben működnek. A civil szervezetek lehetnek társaságok, egyesületek, alapítványok. A legtöbb 
civil szervezet a környezetvédelem, az oktatás, a sport, a szociális ellátás, az egészségügy, a 
szabadidő vagy a kultúra fejlesztésén dolgozik.

6. Gondold végig, hogy te milyen civil szervezetről hallottál már! Van olyan, amelyiknek 
tagja vagy/voltál? 

7. Milyen téged és társaidat érintő ügyben tartanád fontosnak egy civil szervezet létre-
hozását? Mi lenne a célotok, kik lennének a tagok, ki milyen feladatot végezne?

8. Mondj példát arra, hogy te hogyan tudsz részt venni civil szervezet munkájában!
 Egy dolgozó felnőtt ember hogyan tudja támogatni a civil szervezetek munkáját?

Sok civil szervezet foglalkozik hátrányos helyzetű személyek, csoportok érdekképviseleté-
vel. Az érdekképviselet meghatározott személyek, szervezetek anyagi, szellemi vagy erkölcsi 
érdekeinek egyszeri vagy folyamatos képviselete más személyek, szervezetek, intézetek előtt. 

Érdekképviseletet látnak el a szakszerve-
zetek is, azonban ezek munkavállalói csopor-
tokat (orvosok, pedagógusok, ügyvédek stb.) 
képviselnek. Céljuk, hogy az adott csoportok 
minél kedvezőbb munkakörülmények, mun-
kafeltételek mellett végezhessék munkájukat. 
Tárgyalásokat folytatnak az érintett felekkel 
(képviselőkkel, hivatalos intézmények vezetői-
vel stb.), vagy akár sztrájkokat (munkabeszün-
tetés), tüntetéseket szerveznek céljaik elérése 
érdekében.

9. Mi a sztrájk? Mi a célja, mikor célszerű sztrájkot szervezni?

Jó, ha tudod!
Minden ország meghatározhatja, hogy milyen módon szeretné irányítani saját ügyeit. Az 
államforma határozza meg, hogy az államot milyen formában működtetik. A történelem 
során sokféle államforma létezett, napjainkban azonban leggyakrabban monarchiák és köz-
társaságok formájában működnek az or-
szágok. 

A köztársaságokban az állam vezető-
ségét választással jelölik ki. Magyarország 
államformája köztársaság. A monarchiák-
ban egy örökletes uralkodó van, általában 
király, így ezek királyságok, például Nagy-
Britannia vagy Dánia. Ma már a királyi csa-
ládok szerepe jelképes, főleg nemzetközi 
színtéren képviselik hazájukat.
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A demokratikus kormányzás alapelvei

A demokratikus politikai rendszer kialakulásához és fenntartásához az első legfontosabb 
lépés a három hatalmi ág, a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás függet-
lenítése egymástól. Így a hatalom szereplői ellenőrizni tudják egymást. Ezzel megelőzhető, 
hogy a közérdek helyett saját érdekeiket előtérbe helyezve lássák el vezetői feladatait.

A demokratikus kormányzás további alapelvei a következők:
• A politikai vezetőket az állampolgárok választják szabadon és titkosan, hogy képvisel-

jék érdekeiket.
• A képviselők munkáját ellenőrzik. Ha nem a választók érdekeit képviselik, törvényes 

szavazás kereteiben leválthatók.
• Többpártrendszer működik. Ez azt jelenti, hogy az országgyűlésbe több párt képviselőit 

is bejuttathatják a választók szavazataikkal.
• Piacgazdaság működik. Ez azt jelenti, hogy több termék vagy szolgáltatás közül szabadon 

kiválaszthatjuk azt, amelyik a legjobban megfelel az igényeiknek.
• A nem országos közügyek, hanem a helyi szintű problémák megoldására az állam önkor-

mányzatokat létesít, amelyek helyi ügyekben szabadon dönthetnek.
• Lehetőség van civil szervezetek alapítására, azaz a polgárok a számukra fontos ügyek 

megoldására társaságokat, alapítványokat, egyesületeket hozhatnak létre és tarthatnak 
fenn.

• A demokrácia alapja, hogy szabadon lehet véleményt nyilvánítani. Nincsenek olyan 
témák, amikről nem szabad beszélni. Továbbá teljesül a polgárok egyesülési és gyüleke-
zési szabadsága, vagyis az emberek szabadon sztrájkolhatnak, szervezhetnek felvonulá-
sokat stb.

• Kiemelt értéket képvisel az ember, és minden ember élete egyenértékű.

10. Mely alapvető emberi jogok jelennek meg a demokrácia alapelvei között?

11. Nézz utána, mit jelent a népfelség elve! Kinek a nevéhez kapcsolódik? Mely történelmi 
esemény során fogalmazták meg?

Jegyezd meg!
Törvényhozás: a polgárok jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, fő szerve a par-
lament.
Végrehajtás: az államgépezet működtetése, az állam irányítása, fő szerve a kormány.
Igazságszolgáltatás: vitás helyzetek elbírálása, törvényszegések megszüntetése, jogorvos-
lat, fő szervei a bíróságok.
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Állampolgári jogok és kötelességek
Ha egy állam tagjai vagyunk, jogaink és kötelességeink is vannak. Ezeket fontos ismerni 

ahhoz, hogy felelős állampolgárok lehessünk. Magyarországon az állampolgárok jogainak és 
kötelességeinek egyik fontos szabályozója az Alaptörvény.

1. Nemcsak az állam, hanem minden közösség ad jogokat és szab meg kötelességeket 
a tagjaival szemben. Milyen jogosultságot jelent számodra, hogy az iskolád tanulója vagy? 
Milyen kötelességeket ad számodra ugyanez?

Állampolgári jogok

Az állam egy tagja (polgára) az állampolgár. Megilletik őt az állam által nyújtott jogok és 
előnyök. Ugyanakkor azért, hogy az állam képes legyen ellátni feladatait, az állampolgárnak is 
teljesítenie kell kötelességeit. Az állampolgárság az embereknek egy államhoz fűződő jogi vi-
szonya, amely által élvezhetik az állam nyújtotta jogokat és előnyöket. 

Jegyezd meg!
Születésétől kezdve magyar állampolgár:
• akinek szülei magyar állampolgárok;
• akinek egyik szülője magyar állampolgár;
• hazánkban élő hontalan szülők Magyarországon született gyermeke;
• Magyarországon talált gyermek, akinek ismeretlenek a szülei.

2. Vajon csak az lehet magyar állampolgár, 
aki Magyarországon él?

Az első világháborút lezáró trianoni béke-
szerződés értelmében Magyarország népessé-
gének több mint felét a környező országokhoz 
csatolták. Ettől az időtől kezdve a mai magyar 
államhatáron kívül élő, a magyar államtól el-
szakított kisebbségben élő magyarokat nevez-
zük határon túli magyarságnak. 2010 máju-
sában a magyar parlament elfogadott egy 
jogszabályt, amely lehetővé teszi a határokon 
túl élő magyarok számára, hogy magyaror-
szági lakhely nélkül kapjanak magyar állam-
polgárságot. 

3. Melyik okmányod az, amellyel igazolni 
tudod állampolgárságodat? 
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Az emberi jogok azok a jogok, ame-
lyek minden embert születésétől fogva 
egyenlően megilletnek. Ezeket a jogokat az 
Emberi jogok egyetemes nyilatkozata tar-
talmazza. Az állampolgári jogok alapja is 
ez a nyilatkozat, ezért Alaptörvényünkben 
is megfogalmazták az élethez, az emberi 
méltósághoz és az egyenlőséghez való 
jogunkat. 

A további jogokat a következőképpen 
csoportosíthatjuk: A szabadságjogok cél-
ja, hogy megvédjék az állampolgárokat at-
tól, hogy az állam az élet minden területén 
korlátozhassa őket. A személyes szabad-
ságjogok az egyénre vonatkoznak, a poli-
tikai szabadságjogok pedig közösségi élet-
re vonatkozó jogok. A gazdasági, szociális 
és kulturális jogok biztosítják, hogy az ál-
lampolgárok igénybe vehessenek állami 
szolgáltatásokat, például egészségügyi el-
látásban és oktatásban részesülhessenek. 

4. Olvasd el az alábbi élethelyzeteket! A szereplők melyik állampolgári joga sérül? 
Hogyan  lehetne javítani helyzetükön?
A) Annáék szomszédjában egy söröző nyílt meg. Minden nap hajnalig hangoskodnak a ven-

dégek.
B) Gábor elveszítette a telefonját. A megtaláló sajnos nem volt becsületes, a telefonon lévő 

információkat, képeket, videókat nyilvánosságra hozta, azaz bárki számára láthatóvá 
 tette.

C) Peti egyik ismerősét bűncselekménnyel gyanúsítják. Azt feltételezik, hogy ellopott egy 
autót. A nyomozás még nem zárult le, de neve és arcképe már megjelent a helyi újságban 
és az interneten.

Állampolgári jogok

Személyi szabadságjogok:
• személyi sérthetetlenség joga 
• az otthon, a lakás sérthetetlensége
• a személyes adatok védelme
• a levéltitok megőrzése
• senkit nem lehet bűnösnek tekinteni mind addig, 

amíg azt a bíróság jogerős határozatban meg nem 
állapítja (az ártatlanság vélelme)

Politikai szabadságjogok:
• egyesülési és gyülekezési jog
• szólásszabadság, sajtószabadság
• vallásszabadság

Gazdasági, szociális és kulturális jogok:
• munkához való jog
• pihenéshez való jog
• egészséghez való jog
• művelődéshez való jog
• tanításhoz és tanuláshoz való jog 

5. Idézd fel, miért fontos a tb-járulék (hivatalos nevén egészségügyi szolgáltatási járulék) 
rendszeres fizetése!
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Az egyenjogúság kiemelten vonatkozik a hazánkban élő nemzetiségekre. Számukra is biz-
tosítani kell a jogot, hogy használhassák saját nyelvüket, tanulhassanak saját kultúrájukról, 
megtarthassák és gyakorolhassák saját hagyományaikat, valamint képviseltethessék magukat 
a közügyekben. Az Alaptörvény kimondja, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek és a határon 
túl élő magyarok teljes értékű tagjai a nemzetnek.

Állampolgári kötelezettségek

A demokráciában szabadok vagyunk, és jo-
gunk van egyéni érdekeinket érvényesíteni, de 
csak addig, míg mások szabadságát és jogait 
nem sértjük meg vele. A törvények mindenkire 
vonatkoznak, kötelesek vagyunk betartani 
őket. Az állam úgy tudja fenntartani magát, 
hogy az állampolgárok adót fizetnek. Sokféle 
adófajta van. A legismertebbek, és amelyeket a 
legtöbben fizetnek, a személyi jövedelemadó 
(szja), az általános forgalmi adó (áfa) és a társa-
sági adó (tao). 

Jó, ha tudod!
A tanuláshoz való jog értelmében az alapfo-
kú oktatás mindenki számára kötelező és 
ingyenes. A középfokú oktatás is ingyenes. 
A felsőoktatásnak mindenki számára hoz-
záférhetőnek kell lennie, kizárólag az egyén 
képességei és céljai alapján dőlhet el, hogy 
részt vesz-e benne, vagy sem.

Az egészséghez való állampolgári jog ér-
vényesülése érdekében az állami egészség-
ügyi intézményekben az ellátás minden 
állampolgár számára ingyenes, amennyi-
ben befizette az egészségügyi járulékot.

Forrás: KSH, 2016-os mikrocenzus

roma
német

román
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szerb

ukrán
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Törvények betartása

AdófizetésÉpített és természeti
környezet védelme

Gyermekek gondoskodása 
a rászoruló szülőkről

Szülők gondoskodása
gyermekeikről

Állampolgári kötelességek

Honvédelem

Jó, ha tudod!
A legfrissebb adatok alapján Magyarorszá-
gon a legnagyobb számú nemzetiség a 
roma, 310 ezer fővel, ezt követi a német 
nemzetiség 179 ezer fővel. A románok, a 
szlovákok és a horvátok száma 20–40 ezer 
körüli, míg a szerb, az ukrán és a lengyel 
nemzetiség 10 ezer fős.
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Jó, ha tudod!
A honvédelem is állampolgári köte-
lességünk, hiszen ha mi nem védjük 
meg hazánkat, elvész az állam is, 
melynek polgárai vagyunk. A honvé-
delemnek három fajtája különböztet-
hető meg:
• fegyveres szolgálat (katonai szol-

gálat),
• rendkívüli állapot esetén fegyver 

nél küli szolgálat
• vagy polgári szolgálat (katasztrófa-

védelmi feladatok ellátása).

6. Melyik állampolgári jog sérülne, ha nem kellene mindenkinek egyformán betartani 
a törvényeket?

7. Állapítsátok meg, hogy az alábbi élethelyzetekben melyik adófajtáról van szó a fentiek közül! 
a) Laci fogkrémet vásárol. A fogkrém ára 500 forint, ebből 394 forint a kereskedőnél marad, 

106 forint pedig az államot illeti.
b) Kinga már elmúlt 16 éves, ezért nyáron munkát vállal. Egy strand büféjében dolgozik. 

200 000 forint a fizetése, de ebből csak 168 000 forintot kap kézhez, a többi az államot 
illeti.

c) Sára apukájának saját vállalkozása van, sok ember dolgozik neki, cégének évente 
10 000 000 millió forint a nyeresége. Ebből 900 000 forintot kell az államnak befizetnie. 

8. Milyen adófajtákról hallottatok még? 

9. Miért kell az államnak adófizetésre köteleznie a polgárait? Mi az adófizetés funkciója?

A gyermekek kiszolgáltatottan jönnek a világra, így a szülőknek kötelességük, hogy gon-
doskodjanak róluk, biztosítsák az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket (érzelmi és 
anyagi biztonság, taníttatás stb.). Ezzel példát is mutatnak, elősegítik, hogy később ők is képe-
sek legyenek segíteni időskorukban rászoruló szüleiket.

10. Miért a gyerekekről és idősekről való gondoskodásra hívja fel a figyelmet a törvény?

Az épített és természeti környezet védelme a természeti erőforrások, különösen a termő-
föld, az erdők és a vízkészlet, a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek védel-
mét jelenti. Ezek a nemzet közös örökségét képezik. Védelmük, fenntartásuk és a jövő nemzedé-
kek számára való megőrzésük az állam és minden ember közös kötelessége.

11. Te hogyan és mivel teljesíted a környezetvédelemre vonatkozó állampolgári kötelességedet?
 Beszéljétek meg, hogy mivel tudnátok még inkább hozzájárulni a környezet védelméhez!
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Hivatalos nemzeti jelképeink

Magyarország Alaptörvénye három nemzeti jelképet, más szóval: szim-
bólumot határoz meg: a magyar címert, a nemzeti lobogót és a Himnuszt. 

A 20. század folyamán a politikai rendszerek váltakozásához kapcsolódó-
an címerünk is folyamatosan módosult. Jelenlegi címerünket, a kiscímert 
mint hivatalos nemzeti jelképet 1990 júliusában fogadta el az országgyű-
lés. A köztársasági államot és annak értékeit képviseli. Felépítése hegyes tal-
pú, középen hasított pajzs. A pajzs bal oldalán vörös és fehér csíkozás látható. 
Jobb oldala hármas zöld halmon egy koronából kiinduló kettős keresztet áb-
rázol. A pajzs tetején a Szent Korona van. 

Nemzeti jelképeink
Egy nemzet életében fontos szerepe van olyan tárgyaknak, művészeti alkotásoknak, ame-

lyek kifejezik a közös történelmi múltat. Ezek hazájukra, nemzeti hovatartozásukra emlékeztetik 
az embereket. Magyarországon az 1989-ben lezajlott rendszerváltástól kezdődően újra szabadon 
használhatjuk nemzeti jelképeinket. 

1. Rendezzetek ötletbörzét! Gyűjtsétek össze, mi jut eszetekbe Magyarországról! 
Mit mutatnátok meg külföldi barátaitoknak az országban és saját környéketeken? 

2. Voltál már tagja valamilyen szakkörnek, sportegyesületnek? Milyen közös jelvényetek volt? 
Mitől tudtátok, hogy ti egy csoport/csapat tagjai vagytok? Sportrendezvényeken honnan 
láthatjuk, kik azok, akik összetartoznak?

Jegyezd meg!
A nemzet azonos történelmi és kulturális hátterű emberek közössége.

Jó, ha tudod!
A címer alapelemeinek jelentése
A kiscímer mai formája nagyjából a 13. század végére alakult ki. A vörössel és fehérrel vágott 
pajzsmező az Árpád-dinasztiához való tartozást jelenti, a halmokra helyezett kettős kereszt 
a keresztény vallásra és a királyi hatalomra utal. A címer kialakulását követően annak 
egyes elemeihez további földrajzi magyarázatok is kapcsolódtak. Eszerint az ezüst sávok 
nagy folyóinkat, a Dunát, a Tiszát, a Drávát és a Szávát, a halmok pedig a történelmi Magyar-
ország három nagy hegységét: a Tátrát, a Mátrát és a Fátrát jelentik. 

3. Gyűjtsétek össze, hogy hol találkozhatunk a kiscímerrel!

4. Keresd meg Európa domborzati térképén a három hegységet és a négy folyót, melyet 
a címer halmai jelképeznek! 
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5. Mik a nemzeti színeink? 

Magyarország lobogója mintázat nélküli sávos 
zászló, amely felülről lefelé haladva piros, fehér 
és zöld színű. A piros sáv az erőt, a fehér a hűséget, 
a zöld a reményt fejezi ki. Minden középületen és 
állami iskolán meg található jól látható helyen. 
Nemzeti ünnepeinkkor a városokat és falvakat több 
helyen is magyar zászlóval díszítik fel, valamint a 
tömegközlekedési eszközökön is megjelenik.

2004. május 1-je, az Európai Unióhoz való csat-
lakozásunk óta középületeinken a magyar lobogó 
mellé az Európai Unió zászlaját is kihelyezik. Ez 
kék alapon tizenkét aranyszínű csillagot ábrázol, 
amelyek egy kört alkotnak. A kört alkotó csillagok 
az európai népek kö zötti egység eszményét jelké-
pezik.

6. Mely ünnepekkor szokták fellobogózni a városokat? Milyen egyéb esetben használjátok/
használják az emberek a nemzeti színű zászlót?

Nemzeti összetartozásunk és hazafias érzelmeink fontos kifejezője a Himnusz. Kölcsey Fe-
renc írta, és  Erkel Ferenc zenésítette meg. Törvényesen 1903 óta ez a költemény az elfogadott 
nemzeti himnuszunk. Első versszakának lejátszásával, eléneklésével szokás megnyitni hivatalos 
ünnepségeinket, valamint nemzetközi sportversenyeken is felhangzik.

7. Hogyan fejezed ki a tiszteletedet a Himnusz felhangzásakor? Hogyan viselkedünk, ha más 
országok nemzeti himnuszát hallgatjuk?

8. Kölcsey 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz írását. Mit ünneplünk ezen a napon?

A Himnusz mellett van egy hasonlóan jelentős nemzeti költeményünk, a Szózat. Ezt Vörös-
marty Mihály írta, zenéjét pedig Egressy Béni szerezte. Hivatalos eseményeken, nemzeti ünne-
peken gyakran a Szózat első két versszaka is felhangzik, legtöbbször az alkalmak zárásaként. 

Koronázási jelvények

A koronázási jelvények az uralkodói hatalom 
szimbólumai. Ezeket a tárgyakat a koronázás alkal-
mával, ünnepélyesen adják át az új uralkodónak, így 
például a királynak vagy a császárnak.

A magyar Szent Korona Európa egyik legrégeb-
ben használt és mai napig épségben megmaradt 
koronája. A közvélekedés Szent Istvánnak tulajdo-
nítja a koronát, azonban történészek bizonyították, 
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hogy a ma is megtekinthető ékszert később alkották meg. Szent Istvánhoz köthető mondák sze-
rint a halála előtti napon a Szent Korona képében Szűz Máriának ajánlotta az országot, így a 
korona magyar államiság jelképévé vált.

A magyar koronázási jelvények közül valószínűleg a jogar a legrégebbi. A jogar az ítélkezés, 
az igazságosság, a jogszolgáltatás jelképe, ősi hatalmi jelvény. Különleges, buzogányra emlékez-
tető alakja van. A fejét egy áttetsző, csiszolt kvarckristály gömb alkotja, melyet arannyal, gyöngy-
gyel díszítettek. A pálcarész mogyorófából készült, a gömbhöz hasonlóan van mintázva. 

Az országalma kissé lapított, dísztelen aranygömb, melynek tetején kettős kereszt talál-
ható. Az egyik legrégebbi, Szent István által használt koronázási jelvény alapján készülhetett a 
14. században. Az eredeti országalmát egy egyszerű kereszt díszítette. 

A ma ismert koronázási jelvények legfiatalabb darabja a királyi kard. A 16. században Velen-
cében készült. A kard mint jelkép már első királyunk, Szent István koronázásánál is megjelent. 
A koronázás során kétszer jutott neki szerep. A királlyá koronázáskor, még a korona fejre helye-
zése előtt, kardot kötöttek a leendő uralkodóra, ezzel feladatul adva számára az ország védel-
mét. Majd a koronázás zárásaként az uralkodónak a koronázási dombra kellett lovagolnia, és 
kardjával a négy égtáj felé sújtani, jelezve, hogy az egész országot védelmezni fogja. 

A Szent Koronát, a jogart, az országalmát és a kardot a Parlament kupolatermében 
őrzik.

Szent István törvényei között szerepelt, hogy a kereszténység elterjedésének elősegítése 
érdekében az épülő új templomokba szükséges miseruhákról és oltárterítőkről a királynak kell 
gondoskodnia. A palástot eredetileg miseruhának rendelte Szent István  felesége a székesfehér-
vári Szent Mária egyház számára, ahol később a hagyományos koronázópalásttá vált. Az 1900-as 
évekig használták koronázási palástként. Jelenleg a Nemzeti Múzeumban őrzik.

Jó, ha tudod!
A Szent Korona felépítése:
Két részből áll: az alsó része az abroncs (görög korona), ami valószínűleg eredetileg egy 
női korona lehetett. Ezt a részt gyöngyök és görög felirattal ellátott zománcképek díszítik. 
A felső része a latin korona. Ez egy keresztpántból áll, mely Szent István koponyájának 
ereklyetartójából származik. Ezt szintén gyöngyökkel, latin feliratú zománcképekkel díszí-
tették. A korona tetején egy kereszt található. 

9. Az osztályotokkal 
is egy közösséget 
alkottok. 
Tervezettek 
egy közös címert 
vagy zászlót!
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Hatalmi ágak

Törvényhozás

Végrehajtás

Igazságszolgáltatás

Az Országgyűlés
Ahhoz, hogy egy állam demokratiku-

san működjön, fontos, hogy a hatalom ne 
egy kézben összpontosuljon. Ezért a hatal-
mi ágakat – törvényhozás, végrehajtás és 
igazságszolgáltatás – szétválasztják. Ezál-
tal a hatalmi ágak intézményei ellenőrizni 
tudják egymás tevékenységeit, hogy ne 
történhessen visszaélés. Magyarországon 
a törvényhozói ág legfőbb testülete az Or-
szággyűlés.

1. Miért okozhat problémát, ha egy kézben összpontosul a hatalom? 
Milyen politikai rendszer kialakulásához vezethet?

2. Nézzetek bele a YouTube-on az Országgyűlés munkájába! Keressetek rá 
a „parlamenti közvetítések” kulcsszóra, és válasszatok ki egy videót!

 Kik vannak jelen? 
 Milyen benyomásaitok vannak a 

megjelentekről (megjelenésükről, 
kommunikációjukról, viselkedésük-
ről, a hangulatról)? 

A törvényhozás helye

Hazánk legfőbb hatalmi és törvény-
hozó testületét Országgyűlésnek hívjuk. 
199 tagból, az országgyűlési képviselők-
ből áll. A képviselőket a négyévente tar-
tott országgyűlési választáson választják 
meg az állampolgárok. A képviselők pe-
dig az Országgyűlés tagjaiként megvá-
lasztják az államfőt és a miniszterelnö-
köt. Az Országgyűlés Budapesten az 
Országházban, vagy más néven Parla-
mentben ülésezik. Az ülések nyilvánosak, 
melyeket a televízióban közvetíteni is 
szoktak. 

3. Miért választanak az emberek 
képviselőket az Országgyűlésbe? 

 Mi lesz a feladatuk a képviselőknek?
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Az alkotmány utáni legfontosabb, legmagasabb rendű jogszabályok a törvények. A törvé-
nyek az egész társadalom életét irányítják. Magyarországon kizárólag az Országgyűlés hozhat 
törvényeket. Az Országgyűlés akkor határozatképes, ha a képviselők legalább fele részt vesz az 
ülésen. Döntést általában egyszerű többséggel hozhat a parlament. Ehhez a jelen lévő képvise-
lők több mint a felének kell igennel szavaznia. Néhány nagyon fontos ügyben, például az Alap-
törvényt érintő kérdésekben csak minősített többséggel lehet dönteni. Ehhez a képviselők két-
harmadának jóváhagyása szükséges.

4. Nézz utána, jelenleg ki az Országgyűlés elnöke!

A köztársasági elnök

Magyarország államfőjét, a köztársasági elnököt is az Országgyűlés választja meg. Legfonto-
sabb feladata, hogy képviselje a magyar államot, és ellenőrizze az állam demokratikus működé-
sét. Megbízása öt évre szól. Legfeljebb egyszer újraválasztható. További feladatai:

• Az új törvényjavaslatokat elfogadhatja, vagy egyszer vissza-
küldheti őket felülvizsgálatra az Országgyűlésnek.

• Ő a fegyveres erők főparancsnoka.
• Kiírja a választásokat.
• Javaslatot tesz a kormányfő (miniszterelnök) sze-

mélyére.
• Képviseli az államot a nemzetközi kapcsolatok-

ban.
• Érdemrendeket, kitüntetéseket adományoz, pél-

dául Kossuth-díj, Széchenyi-díj, Magyar Érdemrend 
keresztje. Kinevezi a minisztereket, a Magyar Nemze-
ti Bank elnökét, az egyetemi rektorokat.

5. Ki jelenleg a köztársasági elnök?

6. Nézz utána, hogy hol található a köztársasági elnök székhelye!

7. Nézz utána, kik kaphatják meg a felsorolt kitüntetéseket! Miben kell kiemelkedőt 
nyújtani, hogy kiérdemelje valaki ezeket a díjakat?
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A kormány szervezeti felépítése

Az országgyűlési választások után az a párt vagy pártszövetség alakíthat kormányt, amelyik 
a legtöbb képviselői helyet szerezte meg a választópolgárok szavazatai által. A pártok már a 
választás során megjelölik tagjaik közül azt a vezető politikust, akit miniszterelnöknek szeretné-
nek jelölni. Így a győztes kormányalakító pártból kerül ki a miniszterelnök, aki a kormány élén 
áll. Őt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja meg. A kormányfő (miniszter-
elnök) munkáját a miniszterek segítik. A miniszterek olyan politikai szakemberek, akik a rájuk 
bízott terület(ek) érdekeit képviselik a kormányban. 

2. Miért szükséges, hogy a miniszterelnök munkáját ennyi tisztségviselő segítse?

A kormány 
A törvények általánosan mindenkire 

vonatkoznak, így betartásukról is gondos-
kodni kell. A hatalmi ágak közül ez a végre-
hajtói hatalom feladata. Magyarországon 
a végrehajtói hatalom legfőbb testülete a 
kormány.

1. Gondolkodj! Mi jut először eszedbe, ha azt a szót hallod, hogy kormány?  
Hogyan kapcsolódik egymáshoz a két jelentés?

Hatalmi ágak

Törvényhozás

Végrehajtás

Igazságszolgáltatás
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Ellenőrzi az
önkormányzatok

munkáját

Biztosítja
a közrend és
közbiztonság

védelmét

Tudományos
és kulturális

fejlesztéseket
kezdeményez

Védi az
állampolgárok

jogait

Biztosítja az
egészségügyi

és szociális
ellátást

A KORMÁNY

Biztosítja
a törvények

végrehajtását
Irányítja és 

összehangolja
a minisztériumok

munkáját

A miniszterelnök

Magyarország kormányzati rendszerében a miniszterelnöké a 
meghatározó szerep. 

Feladata igen sokrétű:
• kijelöli a minisztereket, államtitkárokat, 
• vezeti a kormány üléseit,
• a kormány által hozott rendeleteket és határozatokat 

aláírja, gondoskodik végrehajtásukról,
• kinevezi az országos rendőrfőkapitányt,
• felelősséggel tartozik az Országgyűlésnek.
Megbízatása négy évre szól, melyet csak az Országgyűlés vonhat meg.

Jó, ha tudod!
Az állam a közigazgatás útján látja el feladatait. A közigazgatás alá azok a szervezetek tar-
toznak, amelyek a törvényhozó szervek által meghatározott feladatok, jogszabályok végre-
hajtásáért felelnek az egész társadalomban. A helyi közügyekben az önkormányzati köz-
igazgatás jár el, az országos jelentőségű ügyekben pedig az államigazgatás.

A kormány feladatai

Általában hetente ülésezik a kormány. A kor-
mányüléseken az ország legfontosabb ügyeiről 
tárgyalnak. A kormány rendeleteket is alkot-
hat. A rendeletek a törvény alatt álló legfon-
tosabb jogszabályok. Általában a törvények 
végrehajtását segítik elő, támogatják. Ezek-
nek a rendeleteknek minden esetben nyilvá-
nossá kell válniuk. A kormány munkáját az 
országgyűlés ellenőrzi.

3. Miért kell nyilvánossá tenniük a meghozott 
rendeleteket?

 Kik alkotják azokat a törvényeket, amelyek 
végrehajtásáról a kormánynak gondoskodnia kell?

 Miért ellenőrzik egymást az államszervezet szervezeti egységei?

A minisztériumok

A minisztériumok az állam legfontosabb hatóságai, országos közigazgatási feladatokat 
látnak el a kormány megbízásából. Élükön miniszter áll, a miniszterek munkáját pedig az állam-
titkárok segítik. A minisztériumok a miniszter irányítása alatt állnak, és egy-egy szakterü-
letet fednek le. Jelenleg nyolc szakterületi minisztérium működik Magyarországon. 
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Minisztériumok

önkormányzatok
gazdálkodása

társadalombiztosítás
költségvetése

pénzrendszer
fejlesztés

adózási jogszabályok
kidolgozása

költségvetés

pénzügypolitika

Pénzügyminisztérium

környezet- és
természetvédelem

élelmiszeripar

földügy

mezőgazdaság

ingatlan-
nyilvántartás

Agrárminisztérium

Belügyminisztérium rendvédelem

tűzvédelem

polgári védelem

állampolgársági
ügyek

helyi önkormányzatok

menekültügyek
Emberi Erőforrások

Minisztériuma

családpolitika

oktatás

foglalkoztatáspolitika

sportpolitika

gyermek- és
ifjúságpolitika

szociál- és
nyugdíjpolitika

esélyegyenlőség

kultúra

Honvédelmi
Minisztérium

védelempolitika

honvédelem

katonai diplomácia

Igazságügyi
Minisztérium

kárpótlás

igazságügy

áldozatsegítés

választójogi és
népszavazási szabályozás

Innovációs és
Technológiai Minisztérium

akkreditációk
felnőttképzés

szakképzés

szellemi tulajdon
védelme

atomenergia

kutatás-fejlesztés
támogatása

bányászat

Külgazdasági és
Külügyminisztérium

biztonságpolitika nemzetközi
együttműködések

nemzeti közösségek
érdekképviselete

diplomáciai
kapcsolatok

beruházások

4. Mi lehet az oka, hogy a miniszterelnök javaslata alapján nevezik ki a minisztereket? 
Hogyan segíthetik a munkáját a későbbiekben?

5. Nézz utána az interneten, hogy milyen szóból származik és mit jelent a miniszter kifejezés!

6. Keresd meg a képen azt a minisztériumot, amelyik a felnőttek oktatásának ügyeivel 
foglalkozik! Melyik minisztérium ellenőrzi, hogy az önkormányzatok jól használják-e fel 
az államtól kapott pénzösszegeket?
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Az önkormányzatok
Korábban már láttuk, hogy a demokra-

tikus kormányzás alapelve közé tartozik az 
önkormányzatiság. Ez azt jelenti, hogy a he-
lyi közösség helyi ügyekben önállóan, az or-
szágot vezető hatalomtól függetlenül hozhat 
döntéseket. A települési önkormányzatok 
ennek érdekében törvényhozói és végrehaj-
tói feladatokat is ellátnak: helyi rendelete-
ket alkotnak, és ellenőrzik azok betartását. 

1. Találkoztál már korábban az önkormányzat szóval? Ha igen, milyen összefüggésben? 
Mit fejez ki ez a szóösszetétel? Hogyan kapcsolódik az említett demokratikus alapelvhez? 

Települési önkormányzatok

Az önkormányzat mint intézményrendszer 1990 óta működik Magyarországon. Tagjai a me-
gyei, a fővárosi, a kerületi, a városi és a községi önkormányzatok. Az önkormányzati képviselő-
ket a lakosság választja ötévenként. A megválasztott képviselők alkotják az önkormányzat 
vezető szervét, a képviselő-testületet. A testület élén a polgármester áll. A polgármester mun-
káját a polgármesteri hivatal segíti. A hivatal vezetője a jegyző. 

A polgármesternek és a képviselőknek rendszeresen fogadóórát kell tartaniuk, hogy az adott 
településen élők hozzájuk fordulhassanak problémáikkal, észrevételeikkel. Az önkormányzatok 
a helyi lakosságot szorosan érintő kérdésekben járhatnak el. Helyi rendeleteket alkothatnak, 
és határozatot hozhatnak. A rendeletek és határozatok soha nem lehetnek ellentétesek az 
alaptörvénnyel vagy más, országos hatályú törvényekkel. 

2. Nézz utána, hogy 1990 előtt mik voltak az önkormányzatok elődei! 

3. Ki lakóhelyed polgármestere? Mióta ő a polgármester?

4. Mutasd be saját településedet! Vannak-e vitás helyi ügyek, megoldandó feladatok?
Te milyen rendeletet hoznál a problémák javítása érdekében? Mit gondolsz, mennyire 
lenne népszerű a megoldásod a többi polgár számára? 

Jó, ha tudod!
Nemcsak a településeknek van önkormányzatuk, hanem a megyének vagy a főváros egyes 
kerületeinek is. Budapesten, a megyékben, valamint az ún. megyei jogú városokban a kép-
viselő-testületet közgyűlésnek nevezik. A megyei önkormányzatok élén nem polgármester 
áll, hanem a közgyűlés elnöke.

Hatalmi ágak

Törvényhozás

Végrehajtás

Igazságszolgáltatás

Rendeletek Csak a helyi ügyek
betartásának ellenőrzése
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Az önkormányzatok feladatai

Az önkormányzatok legfontosabb feladatai az alábbiak:
• helyi rendeletek alkotása;
• helyi adók kivetése (például iparűzési 

adó, gépjárműadó);
• az önkormányzat által fenntartott intéz-

mények vezetőinek kiválasztása,
• a közutak fenntartása;
• közvilágítás kiépítése és karbantartása;
• tömegközlekedés megoldása;
• az óvodai, egészségügyi és szociális ellá-

tás biztosítása.

Jó, ha tudod!
A kistelepülések (1000 fő alattiak) nem tudnának fenntartani saját polgármesteri hivatalt, 
így két vagy több kisközség ügyeit összevonva a körjegyzőségek látják el. 

Az önkormányzatok hatáskörében áll helyi jelvényeket alkotni (például címer), vagy helyi 
kitüntetéseket, elismeréseket alapítani és adományozni lakóiknak.

5. Nézz utána, hogy milyen saját címere, 
zászlója, kitüntetése van lakóhelyednek! 
Nézzetek utána, hogy iskolátok kerülete/
települése rendelkezik-e saját címerrel, 
zászlóval, saját kitüntetéssel!

6. Te jártál már a lakóhelyed ügyeit intéző 
polgármesteri hivatalban vagy 
 körjegyzőségben? Ha igen, milyen 
 ügyben?
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Kormányhivatalok és kormányablakok
Magyarország legfőbb végrehajtói szerve a kormány, 

amelynek számos feladatköre van. Ezek egy részével a minisz-
tériumok foglalkoznak. A minisztériumokhoz nem tartozó 
ügyek intézésére létrehoztak további államigazgatási szerve-
ket. Hétköznapi életünkben általában ezeken a keresztül intéz-
zük ügyeinket. Most ezekről tanulunk.

Ezekkel ellentétben a területi kormány-
hivatalok, az úgynevezett kormányablakok
közvetlen kapcsolatban állnak a lakossággal. 
Legfőbb feladatuk, hogy segítsék a lakossá-
got hivatalos ügyeinek elintézésében.

1. Melyik államigazgatási szervvel fogsz ha-
marabb kapcsolatba kerülni, a kormány-
hivatallal vagy a kormányablakkal?

2. A közelmúltban milyen hivatalos ügye-
det kellett kormányablaknál elintézni?

3. Kiknek tartozik felelősséggel a kormány-
hivatal?

Jó, ha tudod!
Központi államigazgatási szerv például a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A KSH a tár-
sadalmi és gazdasági élet területéről gyűjt adatokat például az országgyűlés, az önkormány-
zatok, a tudományos és gazdasági élet képviselői, a különböző hírközlő szervek vagy a la-
kosság számára.

Kormányhivatal

A kormány irányítása és az egyes miniszterek felügyelete alatt hoztak létre központi és te-
rületi államigazgatási szerveket, ezeket nevezzük kormányhivataloknak. Az államigazga tási 
és önkormányzati szervek együtt képezik a közigazgatás szervezetrendszerét. A központi állam-
igazgatási szervek az országos jelentőségű ügyekben járnak el. 

A központi szervek nem állnak közvetlenül kapcsolatban a lakossággal. Többek között a 
helyi önkormányzatok szakmai felügyeletét látják el.
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Jó, ha tudod!
A legfontosabb ügyek, melyeket a kormányablaknál intézhetünk:
• a személyi igazolvány ügyei,
• a lakcímigazolvány,
• családtámogatás ügyei,
• diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés,
• járműnyilvántartással kapcsolatos ügyek és a vezetői engedély kiadása.

Kormányablakok

A kormányablakok elődei az okmányirodák voltak. 2014 óta országszerte alakítják át a régi 
okmányirodákat kormányablakokká. Az átalakítás célja, hogy az állampolgárok minden elinté-
zendő ügyüket egy helyen, a lakóhelyükhöz legközelebbi vagy a legkönnyebben elérhető 
helyszínen, a munkaidejükön kívül el tudják intézni. Jelenleg körülbelül 2500-féle ügyben for-
dulhatunk a kormányhivatalokhoz.

4. Látogass el a www.kormanyablak.hu oldalra! Keresd meg a számodra leginkább elérhető 
kormányablakot! Nézd meg a nyitvatartását!

5. Mit jelent, hogy integrált szervezet?

Azokon a településeken, ahol még nem 
hoztak létre kormányablakot, ott vagy a 
régi okmányiroda működik, vagy úgyneve-
zett Mobilizált Kormányablak Ügyfél szol-
gála tokat biztosítanak. Ez egy ügyintézés-
re felszerelt kisbusz, amely meghatározott 
időpontokban érhető el a lakosság számá-
ra. A „kormányablakbusz” lehetőséget te-
remt arra is, hogy az emberek speciális 
helyszíneken, eseti jelleggel intézhessék 
ügyeiket. Így például kórházakban, kollé-
giumokban, rendezvényeken, fesztiválo-
kon. Ezek elérhetősé géről az interneten a 
kormanyablak.hu oldalon, a Mobilizált Kor-
mányablak Ügyfélszolgálatok menüpont 
alatt lehet tájéko zódni.

6. Vajon miért van szükség arra, hogy kórházakban is működjön ez az ügyfélszolgálat?
 Keresd meg, hogy abban a megyében, ahol laksz, hol szokott Mobilizált Kormányablak 

Ügyfélszolgálat működni!
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Választási rendszer
A demokráciákban az állampolgárok alapvető joga, hogy megválaszthatják vezetőiket. 

E  jogukat a választójog segítségével gyakorolják. 

1. Soroljatok fel helyzeteket, amikor választanotok kell valami/valaki között! 
 Gondoljátok végig:

• Mi alapján szoktatok dönteni? 
• Mi tudja befolyásolni a döntéseteket? 
• Mi segíti vagy hátráltatja, hogy dönteni tudjatok?

A választások

Magyarországon a választásoknak három típusa ismét-
lődik bizonyos időközönként: 

• parlamenti választások, 
• önkormányzati választások és 
• európai parlamenti választások. 

A parlamenti képviselőket országos ügyek intézésére, 
míg az önkormányzati képviselőket közvetlen környeze-
tünk ügyeinek intézésére választjuk meg a következő vá-
lasztásokig. Magyarország az Európai Unió tagja, így a ma-
gyar választópolgárok az európai parlamenti választásokon 
is részt vehetnek. A jelöltek programot dolgoznak ki, azt a 
kampány során bemutatják a választóknak. A választók 
azokra a jelöltekre szavaznak, akiknek a programjával, el-
képzeléseivel egyetértenek. Ez hasonló menetrend szerint 
történik, mint a hazai parlamenti választások. Európai par-
lamenti választást ötévenként tartanak.

Választási típusok Magyarországon:

parlamenti választások 4 évente országos ügyek Országgyűlés

önkormányzati választások 5 évente helyi ügyek helyi önkormányzat, polgármester

európai parlamenti választások 5 évente európai ügyek Európai Parlament

2. Emlékszel, hogy mikor volt a legutóbbi parlamenti és önkormányzati választás? 
Hol lehetett leadni a szavazatokat?

3. Mikor voltak utoljára európai parlamenti választások?
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A parlamenti választások menete

A választások előtti időszakban a politikusok és támogatóik politikai kampányt folytatnak
a szavazatok megszerzéséért. Ennek során hirdetésekkel és más módszerekkel próbálják meg-
győzni a választókat, hogy rájuk szavazzanak. Magyarországon a kampányidőszak akkor kezdő-
dik, amikor a köztársasági elnök kiírja a választásokat.

A kampányok végét a választások zárják le, amelyre négyévente, a köztársasági elnök által 
meghatározott napon, általában vasárnap kerül sor. Erről előre levélben értesítenek minden 
állampolgárt (a határon túl élőket is). A levélben az is olvasható, hogy a választópolgárok mikor 
és hol jogosultak szavazni, valamint hogy vigyék magukkal személyi igazolványukat és lakcím-
kártyájukat, mert a szavazat csak azok bemutatásával adható le. A szavazásra minden 18. élet-
évét betöltő állampolgár általánosan jogosult. Bárki, aki részt vesz a szavazáson, ugyanolyan 
értékű szavazatot ad le. 

4. Mely állampolgári jogaink érvényesülnek a választások során?

A választás napján a szavazópolgár a lakhelye szerint kijelölt szavazóhelyre megy. A szava-
zatszámláló bizottság előtt igazolványainak bemutatásával és aláírásának megadásával meg-
kapja a szavazócédulákat egy borítékkal. Az egyik szavazócédula az országos listákat tartalmaz-
za, itt pártokra szavazhatunk. A másik szavazócédulán az adott választókerületben elinduló 
egyéni jelöltek szerepelnek. 

Jó, ha tudod!
Magyarországon a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt a választásokon. Kö-
zülük bárki lehet jelölt. Ha kellő támogatóval rendelkezik, akkor a szavazólapra is felkerül. 
A gyakorlatban azonban a legtöbbször politikai pártok jelöltjei közül választhatunk, de 
lehetnek független jelöltek is.

A választójog csak szélsőséges esetben tagadható meg állampolgároktól. Egyrészt ak-
kor, ha bírósági határozat alapján valakinek a belátási képessége korlátozott, másrészt ha 
bűncselekmény miatt börtönbüntetését tölti.

Jegyezd meg!
Magyarországon jelenleg 106 választókerület van. Mindegyik választókerületből a legtöbb 
szavazatot szerzett képviselőjelölt kerül be az országgyűlésbe. Ő a választókerület ország-
gyűlési képviselője. Az országos pártlistákra leadott szavazatok alapján 93 további képvi-
selői helyet osztanak szét a pártok között.
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Ezután a szavazófülkékbe egyedül megy be a választópolgár, és x vagy + jellel adja le szabá-
lyosan a voksát. Mindkét szavazócédulán csak egy jelölés tehető, ha valaki több jelöltet is vá-
laszt, szavazata érvénytelen. Ezt követően a borítékba vissza kell helyezni a szavazócédulákat, 
és le kell zárni a borítékot. Sem a szavazócédulákon, sem a borítékon nem szerepel semmilyen 
azonosításra alkalmas jelzés, az elfüggönyözött fülke is biztosítja a titkosságot. Az utolsó lépés 
a zárt boríték bedobása a szavazóurnába. Ahhoz, hogy valaki szavazhasson, a személyes meg-
jelenés szükséges.

5. Milyen dokumentumokkal kell érkezned? Melyik hivatalos okmányoddal igazolod 
a személyazonosságodat?
Szerinted a lakcímkártyára miért van szükséged?
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Az önkormányzati választások menete

A mindennapi életünket közvetlenebbül befolyásolhatják az önkormányzati (helyhatósági) 
választások. Ezt ötévente, általában októberben tartják. A választás időpontját szintén a köz-
társasági elnök jelöli ki. A vidéki választópolgárok polgármestert, helyi és megyei képviselőket, 
míg a Budapesten élők főpolgármestert, kerületi polgármestert és képviselőket választanak. 

A tízezer főnél kevesebb lakosú településeken három szavazólapot kapnak a választó-
polgárok. Az egyiken egyéni listákra szavaznak. Itt fel van tüntetve, hogy a településein hány 
képviselő választható. Ez a település méretétől függ. A szavazó annyi egyéni képviselőjelöltet 
választhat ki, ahány képviselői hely van a településen. Ebben az esetben a szavazólapon akár 
több személyre is lehet szavazni. Azok lesznek a képviselő-testület tagjai, akik a legtöbb szava-
zatot kapják. 

A második szavazólapon a polgármesterjelöltek közül lehet választani. A harmadik szavazó-
lapon arra szavazhatunk, hogy kik legyenek a megyei közgyűlés tagjai (azé a megyéé, amelyhez 
településük tartozik). Itt pártlisták közül választhatunk. A második és harmadik lapon egy jelö-
léssel érvényes a szavazatunk.

A tízezernél nagyobb lélekszámú tele-
püléseken szintén három szavazólapot 
kapnak a választópolgárok. A települést 
egyéni választókerületekre osztják, az első 
szavazólapon a mi választókerületünk egyé-
ni képviselőjelöltjei közül választhatunk. 
Mindenki egy személyre szavazhat. A leg-
több szavazatot kapó jelölt bekerül a telepü-
lés képviselő-testületébe. A testületben he-
lyet kap a település összes megválasztott 
egyéni képviselője, valamint néhány további 
képviselő a kompenzációs listák alapján. 

< 10 000 több helyi 
képviselő

polgármester megyei pártlista

> 10 000 egy helyi 
képviselő

polgármester megyei pártlista

megyei jogú 
város

egy helyi 
képviselő

polgármester

főváros egy helyi 
képviselő 

kerületi polgár-
mester

főpolgármester

OH_SNE_ALP09T_0_allamp_09j.indd   61 2021. 05. 19.   20:16:07



62

A második szavazólapon a polgármestert választhatjuk ki, a harmadik szavazólapon pedig 
a megyei képviselő-testület összetételéről szavazhatunk. Itt pártok, szervezetek listáját jelöl-
hetjük meg. 

A megyei jogú városokban csak két szavazólapot kapnak a választók. Az egyiken az 
egyéni választókerületük jelöltjei közül választhatunk egy személyt, ő kerül be a város képviselő-
testületébe, a másikon a polgármesterre szavazhatunk. 

A budapesti választók három szavazólapot kapnak. Az elsőn az egyéni választókerületi 
képviselőjelöltekre lehet szavazni, ők lesznek a kerületi közgyűlés tagjai. A második szavazólap-
pal a kerület polgármesterét választhatjuk meg. A harmadik szavazólapon a főpolgármester sze-
mélyéről dönthetünk. Mindhárom esetben egy-egy jelölést kell tenni a szavazócédulákon. A fő-
városi közgyűlés összetételéről nem közvetlenül szavazunk. Annak tagjai a huszonhárom 
kerület polgármesterei, kilenc kompenzációs listás jelölt, valamint a főpolgármester.

Jegyezd meg!
Az önkormányzati választási rendszer fontos eleme a kompenzációs lista. Ennek célja, hogy 
a vesztes jelöltekre leadott szavazatok se menjenek kárba. A helyi képviselőtestületben és a 
megyei képviselő-testületben néhány mandátumot a vesztes jelöltekre leadott szavazatok 
alapján osztanak ki.

6. Rendezzetek ti is parlamenti és önkormányzati választást! Kivételesen 18 év alatt is lehet 
szavazni. 
Mindenki egy írólapra írja fel, hogy Ki az osztály legviccesebb tanulója?
Egyesével menjetek be a terembe, és mindenki csak egy nevet írjon rá a papírra, 
aki szerinte a legviccesebb! 
Válaszotokat senkinek ne mutassátok meg! 
Hajtsátok össze a papírt, és tegyétek egy helyre! 
Összesítsétek a szavazatokat! Ki nyerte a választást?
Tapasztalataitok alapján töltsétek ki a munkafüzet feladatát!

A választások lezárása és következményei

A választás napján, az urnazárást 
köve tően a szavazatszámláló bizottság 
megkezdi a leadott szavazatok megszá-
molását. A választás egyfordulós, a leg-
több szavazatot kapó párt és jelölt győz. 
A parlamenti választásokon a győztes 
párt alakíthat kormányt. A többi párt 
abban az esetben kerül a parlament-
be, ha megkapják a leadott érvényes 
szavazatok 5%-át. Jelenleg az ország-
gyűlésbe 199 képviselő jut be, akik nem 
csak a győztes párt képviselői közül ke-
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rülnek ki. Megbízatásuk négy évre szól, a következő választásokig. Egy párt akárhányszor újra-
választható, a választópolgárok döntésén múlik, hogy elégedettek voltak-e a munkájával és új-
raválasztják a kormánypártot, vagy elégedetlenek voltak, és más pártot szeretnének 
felhatalmazni a kormányzásra.

Az önkormányzati választások eredménye, hogy öt évre megbízást kapnak a polgármeste-
rek, a helyi képviselő-testületek tagjai, a megyei közgyűlések tagjai, a fővárosi közgyűlések tag-
jai, valamint a főpolgármester.

7. Melyik párt nyert az utolsó 
parlamenti  választáson?
Azzal, hogy nyertek, mire 
kaptak  felhatalmazást?
Szerintetek miért fontos egy 
pártnak, hogy többségre 
 tegyen szert? Gondoljatok 
vissza az előző leckékben 
tanultakra!

A népszavazás

A népszavazás lehetőséget kínál arra, hogy bizonyos kérdéseket közvetlenül az állampol-
gárok döntsenek el. A helyi népszavazás egy adott település belső életének valamely kérdéséről 
dönt. Az országos népszavazás során országos ügyekben foglalunk állást. Népszavazást kezde-
ményezhet a kormány vagy egy párt, szervezet, magánszemély. Utóbbi esetekben meghatáro-
zott számú aláírás gyűjtése szükséges a népszavazás megtartásához. A népszavazást az Ország-
gyűlés rendeli el. Az országos népszavazás eredménye kötelezi az Országgyűlést.

8. Magyarországon képviseleti demokrácia működik. Elevenítsétek fel, hogy ez mit jelent! 
Ezzel szemben a népszavazás miért mondható a közvetlen demokrácia eszközének? 
Nézz utána, hogy mi köze van ennek az ókori görögökhöz!

9. Beszéljétek meg, hogy miért mondható pártsemlegesnek a népszavazás!

10. Nézzetek utána, hogy milyen témában tartottak népszavazást 1990 óta Magyarországon!
Töltsétek ki a munkafüzetben a leckéhez tartozó 6. feladatot!
Szerintetek ezekben az esetekben miért volt fontos, hogy kikérjék az emberek  
állás pontját?

Jó, ha tudod!
Ha a győztes párt képviselői nincsenek többségben, a párt szövetségre (koalícióra) léphet 
más pártokkal, és együtt fogják az elkövetkezendő négy évben vezetni az országot.
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Rendvédelem
Az állam egyik feladata a rendfenntartás, valamint törvénytelen cselekedetek esetén az el-

követők felkutatása és felelősségre vonása. Ezeknek a feladatoknak az ellátása a rendészeti szer-
vek feladata.

1. Az élet mely területén fontos a biztonság? Az összegyűjtöttek közül melyik az, amelyiknek 
a biztosítását állami feladatnak tartod?

2. Milyen rendészeti szerveket ismersz? Gyűjtsd össze őket!

A rendőrség

A közrend és a közbiztonság fenntartása, védelme, valamint a 
közlekedésrendészet a rendőrség feladata. A rendőrség állami, fegyve-
res rendvédelmi szerv, amelynek alapvető feladata a bűncselekmények 
megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államha-
tár rendjének védelme.

A rendőrség jogosult intézkedni a közrendet veszélyeztető kisebb ki-
hágások esetén, például amikor valaki késő éjszaka hangoskodik a köz-
területen. De a nagy bűntények elleni küzdelemben is a rendőrségre szá-
míthatnunk. 

A rendőrségi intézkedés többféle lehet, úgymint körözés, helyszín- és személybiztosítás, 
igazoltatás, elfogás, előállítás stb. Amennyiben a rendőri intézkedésnek valaki ellenáll, ellene tes-
ti kényszer (például lefogás) vagy kényszerítő eszköz, például gumibot, bilincs is alkalmazható. 

3. Gondoljátok végig, milyen bűncselekményekkel kell foglalkoznia a rendőrségnek!

4. Két-három fős csoportokban, egy-két mondatban beszéljétek meg, mit jelenthet: 
 a) körözés; b) helyszínbiztosítás; c) személybiztosítás; d) igazoltatás; e) elfogás; f) elő állítás

Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK)

rendőrörsök

Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) 
+

19 megyei rendőr-főkapitányság (MRFK)

154 rendőrkapitányság
+ 

21 határrendészeti kirendeltség

Az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv szervezeti és irányítási jog-
köreinek felépítése

5. Mi a rendőrség jelmondata? Nézz utána 
az interneten!

A rendőrség munkáját a Belügyminisztérium
irányítja. A rendőrségnek is vannak kisebb és na-
gyobb szervezeti egységei. Az emberek személye-
sen és telefonon is kérhetnek segítséget a rend-
őröktől, vagy éppen hasznos információkkal 
segíthetik a rendőrség munkáját. Személyes beje-
lentés esetén a legközelebbi rendőrkapitányságot 
érdemes felkeresni. Telefonon pedig a rendőrsé-
gi közvetlen 107-es vagy az általános 112-es 
segélyhívószámot kell tárcsázni. Ezek a telefon-
számok ingyenesen hívhatók.
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6. Játsszátok el párokban a következő szituáció-
kat! Hogyan jelentenéd be szemtanúként 
az esetet a rendőrségen?
a) Két autó összeütközött.  
b) Egy kerékpárost elütött egy autó. A kerék-

páros lélegzik, de nincs magánál.
c) Társasházadban hangosan veszekedett, 

majd összeverekedett két lakó.
d) Balatoni nyaralásod során valaki betört 

a faházadba, és elvitte az értékeidet.
e) Valaki pénzt ajánlott azért, hogy felejtsd 

nyitva az üzlet hátsó ajtaját, ahol dolgozol.
f) Fiatalok bemásztak a bezárt játszótérre, 

és gyerekek játékain ugrálnak.

7. Milyen modern eszközök segítik a rendőrség munkáját abban, hogy fenntartsák a közbiz-
tonságot akkor is, ha ők nincsenek ott?

8. Mi a traff ipax? A rendőrség mely fő feladatköréhez kapcsolódik a fogalom?

9. Miért ingyenesen hívhatók a segélyhívószámok?

10. Honnan ismerhető fel a rendőrség? Milyen megkülönböztető jelzéseket használnak a rend-
őrök járműveiken, ruházatukon?
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11. Nézd meg az alábbi képeket! Gyűjtsd össze, milyen eszközökkel teljesítenek szolgálatot 
a rendőrök! Beszéljétek meg, hogy milyen helyzetekben használják az egyes eszközöket!

12. Miért fontos, hogy a rendőrség jelen tudjon lenni a szárazföldön, a vízen és a levegőben is? 
Gyűjtsetek olyan helyzeteket, amikor segítséget jelenthet, ha nem csak szárazföldön 
tudnak segítséget nyújtani a rendőrök!
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Katonaság

A Magyar Honvédség fő feladata, hogy egy esetleges táma-
dás esetén megvédje hazánkat, elősegítse függetlenségének meg-
tartását, szárazföldi és légi védelmet biztosítson az ország lakos-
ságának és tulajdonára. 2004 óta Magyarországon nincs 
kötelező sorkatonaság, azaz senkinek sem kötelező, hogy bizo-
nyos időt katonai szolgálattal töltsön, ahol megtanulja az alapve-
tő honvédelmi ismereteket. Azonban állampolgári kötelesség a 
honvédelmi kötelezettség, így háború vagy annak veszélye ese-
tén az Országgyűlés elrendelhet hadkötelezettséget.

13. Vitassátok meg, hogy milyen előnyei 
és hátrányai lehetnek a kötelező 
sorkatonaságnak?

14. Hadi állapoton kívül milyen esetben 
szokták kivezényelni a katonákat?

Katasztrófavédelem

Előfordulhatnak olyan előre nem várt ese-
mények (pl. természeti katasztrófák), amelyek 
szükségessé teszik, hogy kiképzett, megfelelő 
felszereltséggel rendelkező szervezetek segít-
sék a lakosságot, esetleg irányítsák a segítség-
adásban részt vevő lakosságot. Az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a me-
gyei katasztrófavédelmi igazgatóságok gon-
doskodnak ezen feladatok ellátásáról (például 
veszélyes anyagok semlegesítése). Az ő irányí-
tásuk alatt működnek a hivatásos tűzoltó- 
parancsnokságok is. A tűzoltóságot a lakos-
ság a 105-ös vagy az általános 112-es segély-
hívó számon tudja elérni.

15. Gyűjtsd össze, hogy a tűzoltók a tüzek eloltásán kívül még milyen feladatot látnak el!

16. Gondold végig, milyen (természeti) katasztrófák történtek az elmúlt években 
Magyarországon!

17. Miért szükséges, hogy működjenek a katasztrófavédelmi központok esetleges 
katasztrófák esetén? 
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Egyéb rendészeti szervek

A belső rend fenntartásában a fentieken kívül további szervezetek is részt vesznek. Ezeket 
tekinti át az alábbi táblázat. Mindezek a szervezetek bár önállóak, azaz mindegyiknek megvan 
a saját szabályzata és hatásköre, mégis nagyon sokszor egymással együttműködve, egymás 
munkáját erősítve végzik munkájukat.

Polgárőrség A rendőrség munkáját segíti a polgárőrség. Ők civil és önkéntes segítők, azaz 
a helyi lakosság köréből jelentkeznek, és nem kapnak fizetséget munkájukért. 
A közrend és közbiztonság fenntartásában korlátozott jogkörrel támogatják 
a rendőrséget. 

Terror elhárítási 
Központ

A Terrorelhárítási Központot hivatásos állományú rendőrök, kormánytisztviselők 
és közalkalmazottak alkotják. Az ő munkájukat is a Belügyminisztérium irányít-
ja. Legfontosabb feladatai: terrorcselekmény vagy ahhoz kapcsolódó bűncselek-
mények megelőzése, diplomáciai személyek védelme, terrorveszélyeztetettség 
folyamatos értékelése, veszélyes, felfegyverzett bűnözők elfogása.

Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feladata, hogy behajtsa az államot meg-
illető bevételeket, valamint hogy elvégezze a határon kivitt és behozott áru- 
és utasforgalom vámellenőrzését.

18. Lakóhelyeden van-e szervezett polgárőrség? Mikor látod őket? Hogyan végzik feladataikat? 

19. Miért kell a TEK-nek vigyáznia a Magyarországra érkező vagy Magyarországon élő 
diplomáciai személyekre?

20. Nézd meg az alábbi rajzokat! Melyik szervet kell értesíteni?
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Igazságszolgáltatás
Magyarország demokratikus jogállam, így állampolgárait törvények védik. Ezek mindenkire, 

még az országot irányító hatalomra is vonatkoznak. A hatalmi ágak közül az igazságszolgáltatás 
az, amely biztosítja, hogy az állam és polgárai egyaránt betartsák a hozott rendelkezéseket.

1. Idézd fel a hatalmi ágakról tanultakat! Miért fontos, hogy ezek a hatalmi ágak 
külön váljanak?

A bíróságok

A bíróságok feladata, hogy megvédjék az al-
kotmányos rendet, az állampolgárok jogait és 
törvényes érdekeit. A bírósági eljárás lehet polgá-
ri peres eljárás, amikor a mindennapi élet vitás 
kérdéseiben hoz a bíróság ítéletet, például vagyo-
ni vagy családjogi ügyekben. Vagy lehet büntető-
bírósági eljárás, melyek egy-egy bűncselekmény 
elkövetése esetén szabják ki a jogos büntetést. 

2. Gondold végig, hogy milyen esetben 
kezdeményezhető polgári peres eljárás! 
Mondj példákat!

3. Gondold végig, hogy milyen esetben 
kezdeményezhetnek büntetőbírósági 
eljárást! Mondj példákat!

4. Figyeld meg a bíróság felépítésének ábráját! 
a) Vajon miért szükséges, hogy a bíróságok rendszere többszintű legyen? 
b) Nézd meg, hogy mely városokban vannak az ítélőtáblák! 

Mit gondolsz, miért pont ezekben a városokban?

Ha valaki a bírósághoz fordul, ügyével először általában a helyi bíróságok foglalkoznak, és 
ezek hozzák meg elsőfokú ítéletüket. Amennyiben a tárgyalás valamely résztvevője nem ért 
egyet a bíróság döntésével, akkor fellebbezést nyújthat be. Az ügy ekkor magasabb szintre ke-
rül, a megyei törvényszékek vagy az ítélőtáblák újra vizsgálják és tárgyalják a kérdéses ese-
tet. Elképzelhető, hogy a magasabb bírói szinten más ítélet születik, mint az elsőfokú ítéletben. 
Abban az esetben, ha a meghozott döntéssel a pereskedő felek még mindig nem értenek egyet,
akkor a bírói szervezet csúcsán álló Kúriának nyújthatják be a fellebbezésüket, amely meg-
vizsgálja és elbírálja a törvényszékek vagy ítélőtáblák döntése ellen benyújtott kérelmet. Ha 
helyt ad a kérelemnek, külön eljárás során vizsgálja meg az esetet, és ítéletet hirdet. Ezzel szem-
ben fellebbezésnek helye már nincs. 

5. Mit tehetsz, ha nem értesz egyet a bíróság ítéletével? 

ÜG
YM

EN
ET

Kúria

Ítélőtáblák

Fővárosi,
debreceni,

győri, pécsi, szegedi

Törvényszékek

Fővárosi és 19 megyei

Helyi bíróságok

Járásbíróságok és
kerületi bíróságok

Munkaügyi bíróságok
Fővárosi + 19 megyei
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6. Mit gondolsz, melyik a magasabb rangú ítélet: az elsőfokú vagy a másodfokú ítélet?

7. Nézd meg a képet a bírósági ülésről! Próbáld meg beazonosítani, hol ül a bíró, 
az ügyvédek, az egyik peres fél (felperes), a másik peres fél (alperes)!

Jó, ha tudod!
Az igazságszolgáltatás legerősebb szerve-
zete az Alkotmánybíróság. Az országgyű-
lési képviselők által választott 15 fős tes-
tület áll a jogvédelem élén. Az ő feladatuk, 
hogy védjék az Alaptörvényben meghatá-
rozott alapjogokat. Ezért a megalkotott 
jogszabályokat megvizsgálják, hogy nem 
ellentétesek-e az Alaptörvénnyel. Az Alkotmánybíróság döntései nem bírálhatóak felül. Az 
Alkotmánybíróság minden állami szervtől független testület, a polgári és büntetőbíróságok-
tól is elkülönülten végzi tevékenységét.

11. Miért nevezik az Alkotmánybíróságot az Alaptörvény őrének?

8. Szerinted miért lehet fontos az, hogy a különböző helyen működő vagy a különböző 
szinten működő bíróságok ugyanúgy értelmezzenek egy-egy törvényt?

9. Milyen rendvédelmi szervek működhetnek közre egy bírósági tárgyaláson?

10. A legtöbb tárgyalás nyílt, azaz bárki bemehet és meghallgathatja egy-egy bírósági eljárás 
menetét. A https://birosag.hu/targyalasi-jegyzekek oldalon nézd meg, hogy a lakhelyedhez 
legközelebb eső bíróságon milyen ügyeket fognak tárgyalni ezen a héten!
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Mivel mindegyik tanult szervezet egy önálló hatalmi ág, az igazságszolgáltatás feladatait 
látja el, ezért általánosan elmondható, hogy függetlenek a kormánytól és a parlamenttől. Tevé-
kenységüket jogszabályok határozzák meg. Polgári peres ügyekben a polgári törvénykönyv ad 
iránymutatást, míg a büntetőperes eljárások esetében a büntető törvénykönyv előírásai a meg-
határozók.

A bűntény elkövetésével gyanúsított vádlott védelmét védőügyvéd látja el. Az ítéletet a bünte-
tőbíróság hozza meg. Az ítélet lehet felmentő vagy büntetés letöltésére ítélő. A büntetést az elítélt-
nek büntetés-végrehajtási intézményben (fegyház, börtön, fogház) kell letöltenie. Speciális hely-
zetben vannak a fiatalkorú, 12–18 éves bűnelkövetők, akiknek ügyeit a fiatalkorúak bírósá ga 
látja el, és büntetésüket is a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézményeiben kell letölteniük.

12. Nézz utána, mi a különbség a fegyház, a börtön és a fogház között! Hiteles információkat 
találhatsz a büntetés-végrehajtás honlapján (bv.gov.hu) a Hasznos információk 
menüpont alatt a Végrehajtási fokozatok fülön.

13. Gyűjtsétek össze, mi okozhatja, hogy egy 18 év alatti bűntényt kövessen el! 
Mit gondoltok, milyen bűntényekbe sodródhat legkönnyebben a korosztályotok?

14. Mi lehet az oka annak, hogy más büntetés-végrehajtási intézménybe zárják a fiatalkorúakat?

15. Miért fontos, hogy a bíróságok, az ügyészség a kormánytól és a parlamenttől függetlenül 
működnek?

Jó, ha tudod!
A magyar igazságszolgáltatásban nem léte-
zik, de sok más ország jogrendjében megta-
láljuk az esküdtszék intézményét. Az es-
küdtszék tagjai laikusok, azaz nem jogászok, 
hanem hétköznapi emberek, akik a bünte-
tőtárgyalás végén félrevonulnak, megvitat-
ják a hallottakat, majd közös döntést hoz-
nak, hogy a vádlott bűnös vagy nem bűnös. 

Mivel az USA-ban van esküdtszék, az 
amerikai filmekben gyakran találkozunk ez-
zel az ítélethozó szervvel.

Az ügyészség

Az ügyészség a büntetőeljárásban játszik kulcsszerepet. A büntetőeljárás során azt kell el-
dönteni, hogy bűnös-e vagy ártatlan a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személy. A bün-
tetőeljárás ezért nyomozással kezdődik, amelyet a nyomozóhatóságok, például a rendőrök 
végeznek, és amit az ügyész felügyel. Az ügyészség az az állami szerv, amely alátámasztja a 
rendőrség nyomozói munkáját például házkutatási paranccsal, hivatalos tanúmeghallgatással. 
Ha a bizonyítékok összegyűltek, akkor az ügyész vádat emel. Ezt követően az ügy bíróságra 
kerül, ahol tárgyalás keretében dönt a bíróság a megvádolt személy bűnösségéről.

Jelenet a Tizenkét dühös ember című filmből 
(1957, rendezte: Sidney Lumet)
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Egészségügyi és szociális ellátás
Magyarországon, az oktatáshoz hasonlóan, a 19. századtól lett kiemelt állami feladat az 

egészségügy megszervezése, rendszerének fenntartása. Az egészségügy egy bonyolultabb rend-
szer, a szociálpolitika része. 

Szociálpolitika

1. Milyen állami támogatási formákat ismersz? Kik jogosultak ezekre?

A demokratikus államok felelősséget vállalnak az országukban hátrányos helyzetben, sze-
génységben, betegséggel vagy fogyatékossággal élő polgáraikért. Az ő helyzetük javítására tö-
rekszik a szociálpolitika. Fő célja, hogy támogatást nyújtson vagy segítő szervezeteket hozzon 
létre. A sikeres szociálpolitika eredménye a szociális háló, amely képes megfelelő segítséget 
nyújtani a rászorulóknak. A szociális szolgáltatások megszervezése a helyi önkormányzatok fel-
adata.

2. Alkossatok háromfős csoportokat! 
Minden csoport válasszon két-két társadalmi csoportot, amelyre kiemelt figyelmet fordít 
az állam! Gyűjtsetek okokat, hogy az a csoport miért érdemel kiemelt figyelmet!

3. Lehetőségetek van segíteni! Melyik rászoruló csoportnak segítenétek? 
Gyűjtsetek olyan ötleteket, ahol szerintetek még nem működik jól a szociális háló! 
Milyen intézkedéssel lehetne segíteni?

4. Keressétek fel annak az önkormányzatnak a honlapját, amelyhez iskolátok tartozik! 
Érdeklődjétek meg, milyen gyermekvédelmi, lakhatási és szociális intézményeket 
és szolgáltatásokat ajánlanak!

5. Keresd fel lakhelyed önkormányzatának honlapját! Nézd meg, milyen gyermekvédelmi, 
lakhatási és szociális intézményeket és szolgáltatásokat ajánlanak!

Jegyezd meg!
Az állam kiemelt figyelmet fordít a következő 
társadalmi csoportokra:
• gyermekekre,
• családokra,
• fogyatékkal élőkre,
• szenvedély- és pszichiátriai betegekre,
• idősekre,
• lakhatási problémával küzdőkre,
• hajléktalanokra,
• munkanélküliekre.
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6. Alkossatok háromfős csoportokat!
Minden csoport válasszon két-két társadalmi csoportot, amelyekre kiemelt figyelmet 
fordít az állam!
Keressetek az interneten, iskolátok vagy lakóhelyetek környezetében olyan 
szervezeteket, alapítványokat, egyesületeket vagy segélyeket, amit a választott 
csoport tagjai igénybe vehetnek!

Jó, ha tudod!
A nyugdíjbiztosítást a mostani munkaválla-
lók fizetik azért, hogy a mostani nyugdíjasok 
megkaphassák az öregségi nyugdíjat. A mai 
fiatalok nyugdíját abból fogják tudni fizetni, 
amit az akkor munkaképes korúak fizetésé-
ből vonnak majd le. Ennek a rendszernek 
Magyarország jelenlegi korfája miatt komoly 
kihívásokkal kell szembenéznie a jövőben. 
A korfa azt mutatja meg, hogy egy-egy kor-
osztályból hány férfi és hány nő él abban az 
időpontban Magyarországon.

A társadalombiztosítás (tb)

A társadalombiztosítás minden kereső, jövedelemmel rendelkező polgár számára kötelező.
A jövedelemből (fizetésből) automatikusan levonják a társadalombiztosítási járulékot, amely-
nek három fő része van:

• nyugdíjjárulék,
• egészségbiztosítási járulék,
• munkaerő-piaci járulék.

7. Kiket/mit támogatnak a nyugdíjjárulékból, az egészségbiztosítási járulékból, 
a munkaerő-piaci járulékból?
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8. Nézzétek meg az interneten 
Magyarország interaktív korfáját! 
Megtaláljátok a ksh.hu-n az 
Adatok menüpont alatt az 
Interaktív grafikonok és térképek
fülön.
Milyen változást vesztek észre 
rajta? Mi lehet az oka?

9. Figyeljétek meg Magyarország 
korfáját 2018-ban! Gondoljátok 
végig, mi okozhatja majd 
a problémát a nyugdíjfizetéssel 
kapcsolatban, ha társadalmunk 
továbbra is ilyen mértékben 
öregedik!

Az egészségügyi ellátás

10. Milyen egészségügyi ellátással kerültél kapcsolatba eddig? Emlékszel, hogyan kerültél be 
az egészségügyi ellátórendszerbe? Milyen tapasztalatokat szereztél?

11. Milyen esetekben kell igénybe vennünk egészségügyi szolgáltatást?

Az egészségügyi szolgáltatás mindenki számára állampolgári jog. Az ellátás azok szá-
mára ingyenes, akiknek társadalombiztosításuk rendezett. A gyermekek, a nappali tagozatos 
diákok, a bejelentett munkaviszonnyal rendelkezők és a nyugdíjasok automatikusan jogosultak 
az ingyenes ellátásra. A többieknek minden hónapban egészségbiztosítási járulékot kell fizet-
niük. 

Az egészségügyi ellátás fontos része, hogy háziorvost választhatnak a lakosok. A háziorvos 
feladata a lakosság ellátása, tanácsadás, szűrések végzése, kisebb településeken kézi gyógyszer-
tár kezelése, valamint szükség esetén beutaló kiállítása szakellátásra. Az egészségügyi ellátás 
intézményei lehetnek körzeti orvosi rendelők, orvosi centrumok, kórházak, szakrendelők, szű-
rőállomások.

Ezeket a szolgáltatásokat a társadalombiztosítás terhére vehetik igénybe az állampolgá rok, 
de bizonyos ellátásokért, vagy a társadalombiztosítás nem fizetése esetén meghatározott ösz-
szeget kell fizetni az egészségügyi szolgáltatásokért. Ha orvoshoz látogatunk, mindenképpen 
magunkkal kell vinnünk a tajkártyánkat, más néven hatósági igazolványt, amelyről a nevünk, a 
születési dátumunk, valamint a tajszámunk olvasható le. A tajszám segítségével tudják közpon-
tilag ellenőrizni, hogy fizettünk-e társadalombiztosítást.

12. Miért nem kell fizetned az egészségügyi ellátásért?

13. Milyen ismétlődő szűrésekről hallottál, melyeket fontos elvégeztetni az egészség 
megőrzése érdekében?
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Magyarország népességének száma nemek és életkorok szerint, 2020. január 1.
éves
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Férfiak Nők
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14. Nézd meg a hatósági igazolványodat (tajkártyádat)! Milyen adatokat tudsz leolvasni róla? 
Hány számjegyből áll a taj-számod?

15. Beszéljétek meg, hogy milyen személyes okmányokat kell magunkkal vinnünk, ha orvosi 
ellátást szeretnénk igénybe venni!
Az egészségbiztosítás nemcsak az egészségügyi ellátásra terjed ki, hanem ebből fizeti 
az állam a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök (például mankó, gyógycipő stb.) 
támogatását; egy munkavállaló betegsége esetén a táppénzt; a csecsemőgondozási 
díjat stb. 

16. Alakítsatok ki három csoportot! Az első csoport gyűjtsön össze annyi gyógyászati 
segédeszközt, amennyit ismer! A második csoport gyűjtsön össze olyan gyógyszereket, 
amelyeket támogat az állam! A harmadik csoport gyűjtsön össze olyan gyógyhatású készít-
ményeket, amelyek szintén kaphatóak gyógyszertárban is, de támogatás nem jár rájuk!

Jó, ha tudod!
A társadalombiztosítást csak azoktól a munkavállalóktól tudja az állam levonni, akik hiva-
talosan bejelentett munkát végeznek. 
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Országos Mentőszolgálat (OMSZ)

17. Honnan lehet felismerni a mentőszolgálati járműveket?

18. Mit kell tenni a járművezetőknek és a gyalogosoknak, ha a mentő 
megkülönböztető jelzéssel halad?

Az Országos Mentőszolgálatot az életmentés és sürgősségi be-
tegellátás érdekében hozták létre. A mentősök azonnali, akár 
útközbeni vizsgálatokat, beavatkozásokat is képesek elvégezni. Bár-
mikor hívhatóak a lakosság a 104-es vagy az általános 112-es se-
gélyhívószámon. Kórházak megbízásából betegszállítást is végez-
nek. Mára már nemcsak mentőautókkal, hanem helikopterekkel, 
gyerekrohamkocsival, mentőmotorral is végzik munkájukat.

19. Nézz utána, hogy a mentőszolgálat jelvényében mit jelent a kék, hatágú kereszt 
és a kígyós bot!
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Művelődésügy, köznevelés
Egy ország – így Magyarország – állampolgárai nagyon eltérő társadalmi, szociális helyzetbe 

születhetnek. Ezek a különbségek azonban nem szabad, hogy nagymértékben korlátozzák bárki 
lehetőségeit a fejlődésben, művelődésben. Az állam feladata, hogy segítse az esélyek egyenlő-
ségét, azaz mindenki számára lehetővé tegye, hogy a tehetségének és céljainak megfelelő okta-
táshoz férjen hozzá, sikeres szakmai pályát fusson be. Az, hogy ki milyen mértékben él a lehető-
ségekkel, mindenkinek a saját felelőssége. 

Köznevelés

A tanulás, az oktatás mindig is fontos volt az emberiség történelmében. Sokáig azonban 
nem volt általános, tehát nem mindenki számára tartották szükségesnek, hogy tanuljon, művelt 
legyen. Például a lányok, rabszolgák, szegény családok gyermekei háttérbe szorultak. Magyar-
országon a 19. században lett kiemelt állami feladat az oktatási rendszer kialakítása, szervezet-
té tétele. 1868-tól kezdve meghatározták a tankötelezettséget. Akkor még csak a 6–12 éves 
korú gyermekeknek kellet iskolába járniuk, és a szülőknek, gyámoknak gondoskodniuk kellett 
róla, hogy a gyermekek teljesíthessék tanulmányi kötelezettségeiket.

1. Gondold végig, hogy kisgyermek korodtól kezdve milyen intézményekbe kellett járnod 
napközben! Miért kellett/kell ezekbe az intézményekbe járnod, mi volt a célja?

2. A (gyermek)nevelési, oktatási intézményeken kívül milyen lehetőség jut eszedbe, 
ahol művelődni tudsz?

3. Nézz utána, hogy melyik minisztérium feladata a közoktatás szervezése, irányítása!

4. Szerinted régen miért kellett kötelezni arra a szülőket, hogy gyermeküket iskolába küldjék?

Napjainkban a szülőknek már sokkal korábban lehetőségük van szakemberekre bízni gyer-
meküket: a bölcsődék 20 hetes kortól 3 éves korig látják el és nevelik a gyermekeket napköz-
ben. Ebbe az intézménytípusba még nem kötelező beíratni a gyermekeket. Az első kötelező ne-
velési színtér az óvoda, ahova 3 éves kortól járnak a kisgyermekek. A tankötelezettség 6 éves 
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kortól 16 éves korig tart. Ezalatt alap- és középfokú oktatásban részesülnek a gyerekek, fiata-
lok. A szülőknek kötelességük gyermekük neveléséről, oktatásáról gondoskodniuk, de joguk van 
megválasztani, hogy melyik intézménybe íratják be gyermeküket. Az óvodákat, az általános is-
kolákat és a középiskolákat összefoglaló néven közoktatási intézményeknek nevezzük. Legtöbb-
jük fenntartásáért, irányításáért az állam, illetve megbízott szervezetei felelősek. Működnek 
azonban egyházi, illetve alapítványi oktatási intézmények is, melyek az államtól függetlenek. 

5. Szerinted miért fontos az oktatás? 
Miért fontos az államnak, hogy 
állampolgárai tanuljanak?

6. Beszéljétek meg, mi a fő különbség 
az állami iskolák, illetve az egyházi, 
alapítványi iskolák között!

7. Miért nevezhető ingyenesnek 
a közoktatás Magyarországon? 
Te mit kapsz ingyen a tanulmányaidhoz?

8. Nézz utána, mikor van a magyar 
közoktatás napja!

Az oktatásnak nem csupán a tudás átadá-
sa a feladata. Az iskola a közösségi élet, a kö-
zös munkavégzés, közös értékek, normák, szo-
kások átadásának is a színtere. Átfogó képet 
igyekszik közvetíteni világunkról, amely segít-
séget nyújt, hogy sokféle területen jártasságot szerezzenek a gyermekek, művelt emberekké 
váljanak. Az alapfokú oktatást nyújtó általános iskola mindenki számára ingyenesen elérhető és 
kötelező. 

A középfokú oktatás szintén ingyenes, azonban aki betöltötte a 16. életévét, eldöntheti, hogy 
szeretne-e tanulni vagy sem. Napjainkban a munkaerőpiacon való helytálláshoz nagy segítséget 
jelent, ha valaki a középiskolát elvégezve szakmához és/vagy érettségihez jut. 

érettségi szakérettségi

+1 nyelvi évfolyam
technikum

gimnázium

szak-
képző-
iskola

szak-
iskola

általános iskola

8. o

6. o

4. o

ETAI

ETAI = eltérő tantervű iskola, általános iskolaéletkor osztály
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Jó, ha tudod!
A mai világ olyan gyorsan változik és fejlődik, 
hogy az embereknek folyamatosan tovább kell 
képezniük magukat, hogy tudásuk naprakész 
legyen, érvényesülni tudjanak a munkaerőpia-
con. Az élethosszig tartó tanulás szemlélete 
azt hangsúlyozza, hogy legyen bármilyen idős 
is az ember, fejlődhet, elsajátíthat új ismerete-
ket, csak akarnia kell. 

További lehetőségek nyílnak meg előtte: 
tovább képezheti magát szakmailag, vagy fel-
sőfokú képesítést szerezhet főiskolákon, egye-
temeken. Az egyetemek és főiskolák már nem 
mind ingyenesek, de mindenki egyéni teljesít-
ménytől függően részesülhet állami támoga-
tásban. A felsőfokú oktatás már nem a közok-
tatáshoz tartozik, így nem is kötelező.

9. Milyen új tanulást segítő eszközök, segédanyagok állnak rendelkezésre napjainkban 
az iskolákban? Hogyan támogatják ezek az eszközök azt, hogy többféleképpen 
szerezz ismereteket? 

10. Az életkorskála segítségével döntsétek el, hogy kötelező-e még iskolába járnotok!

11. Nézzétek meg a régi és a mostani időkből származó képeket! Milyen új tudás 
elsajátítására van szükség a mai világban ezeknek a munkáknak az elvégzéséhez? 
Gyűjtsetek még ehhez hasonló példákat!

12. Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport gyűjtse össze, hogy milyen tulajdonságok 
jutnak eszébe egy műveletlen emberről, kit neveznének műveletlennek! 
A másik csoport gyűjtse össze, hogy milyen tulajdonságok jutnak eszébe egy művelt 
emberről, kit neveznének műveltnek!
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13. Készítsetek egy plakátot „Sokszínű művelődés” címmel! Egy jegyzetpapírra mindenki 
írja fel, hogy a felsorolt művelődési intézmények közül melyikben járt már! 
Melyiket szereti a legjobban? Miért? Ragassza fel mindenki a papírját a plakátra!

14. Keressetek az interneten olyan oldalakat, amelyek a kultúra népszerűsítésével foglalkoznak!

15. Beszéljétek meg, hogy az iskola hogyan járul hozzá az iskolán kívüli művelődéshez!
Az állam hogyan tudja támogatni, hogy diákként könnyebben eljuss művelődési 
intézményekbe?

16. Gondoljátok végig, hogy az államnak milyen feladata lehet állampolgárai művelődésében!

17. Alkossatok csoportokat! A csoportok válasszanak témát a felsoroltak közül! Készítsetek 
plakátot, amire rajzolhattok, képeket ragaszthattok a témátokkal kapcsolatban!
a) könyvtár
b) múzeum
c) színház
d) könyvbemutató
e) hangverseny
f) cseppkőbarlang
g) kung-fu képzés
Írjon minden csapattag két mondatot a plakátra a csapattársakkal egyeztetve, 
hogy milyen új ismeretet szerezhettek, miért lesztek műveltebbek, ha ellátogattok 
a megadott művelődési intézménybe, rendezvényre, képzésre!

18. Készítsetek egy kívánságlistát az osztállyal! Hová mennétek el szívesen, ahol tanultok is 
valamit, de kikapcsolódás is?

Művelődés

Nemcsak az iskolarendszerben tanulhatunk, hanem számos más módon is bővíthetjük isme-
reteinket. Szabadidőnkben is törekedhetünk arra, hogy tanuljunk, művelődjünk, ismereteket sze-
rezzünk. Ebben segítenek a könyvtárak, a színházak, művelődési házak, múzeumok, kiállító-
termek, mozik stb. Ezeken kívül, aki nem kedveli a tömeget, a könyvek és az internet segítségével 
otthonról is gyarapíthatja ismereteit. Így lépést tudunk tartani a gyorsan változó világgal, újabb 
lehetőségeket fedezhetünk fel, nyitottabbá válhatunk embertársainkkal, más kultúrákkal szemben. 
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Tömegtájékoztatás
Száz évvel ezelőtt az emberek még szinte kizárólag személyes találkozás, beszélgetés útján 

jutottak információhoz. Mára ez teljesen megváltozott. A hírekről tévén, rádión vagy az interneten 
keresztül – például telefonunkon böngészve – értesülünk. Sőt mára nemcsak a hírközlés, hanem 
gyakran a baráti beszélgetéseink is online zajlanak.

1. Gondold végig, hogy te honnan tudsz meg új információkat a világ dolgairól! 
Hogyan jutnak el hozzád a hírek? Milyen hírek érdekelnek?
Hogyan tájékozódsz az iskolai eseményekről, kedvenc focicsapatodról vagy együttesedről? 
Mit teszel, ha megtudsz olyan dolgokat, amelyek véleményed szerint másnak is fontosak 
lehetnek?

Közvetítőeszközök

Napjainkban a tájékozódás vagy a kapcso-
lattartás egyre több esetben közvetítőeszközö-
kön keresztül történik. Ilyen eszközök például 
az újság, a telefon, a rádió, a televízió, a tablet 
vagy a számítógép. Ezeket az eszközöket ösz-
szefoglaló néven médiáknak nevezzük. Ha 
különböző típusú közvetítőeszközökről beszé-
lünk, akkor a média vagy tömegmédia szót 
használjuk. 

Az eszközök segítségével egyszerre akár 
több emberrel is létrejöhet a kommunikáció, 
így egy nagyobb csoport, vagy akár az egész 
lakosság értesülhet a közölni kívánt informá-
ciókról. Ennek a legújabb formája az internet. 
Az internet segítségével bárki nagyon gyorsan 
nagyon változatos információkhoz juthat. 

2. Miért nevezhető tömegmédiának az újság, a telefon, rádió, televízió, internet?

Jó, ha tudod!
Korábban az információközlés egyirányú volt, mert az 
újságok, a rádió, a televízió csak átadta az információkat 
a nézők és olvasók tömegének. Ma azonban az internet 
segítségével bárki könnyen reagálhat az üzenetekre, sőt 
maga is megoszthat számára fontos híreket. Azaz az in-
formációközlés interaktívvá vált. Így demokratikusabbá 
váltak a médiumok, hiszen nemcsak a sajtószabadság, 
hanem a véleménynyilvánítás, a szólás- és a lelkiismereti 
szabadság is nagyobb mértékben megvalósul.
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3. Hogyan szolgálhatja a demokrácia terjedését az internet? Milyen szabadságjogokkal 
kapcsolódhat össze?

4. Figyeld meg a képeket, hogyan fejlődtek a tömegkommunikációs eszközök! 
Milyen jellemző változást veszel észre rajtuk?

19. század
• írott sajtó, újság

20. század: 
• hangosfilm

19. század vége: 
• telefon • rádió

20. század második fele: 
• hangot és képet egyszerre hordozó audiovizuális eszközök

20. század vége: 
• mobileszközök

5. Gondold végig, hogy az iskolában milyen médiumok segítik, hogy az iskolai élettel 
kapcsolatos fontos információkról mindenki értesüljön!
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A média társadalmi feladatai

A média információforrást jelent szá-
munkra. Sokoldalú tájékoztatást nyújt a 
világ eseményeiről csakúgy, mint a közvet-
len környezetünket érintő kérdésekről. 

Segít kapcsolatot teremteni az azonos 
érdeklődésű és értékrendű emberek kö-
zött. Ezáltal megerősíti a közös norma- és 
értékrendet. Az új médiák rohamos térhó-
dítása egyben rengeteg munka lehetőséget 
is jelent: ebben áll gazdasági funkciója. 

A média egyik legrégebbi funkciója a 
politikai életben betöltött szerepe. Az em-
berek a médiákon keresztül ismerik meg 
vezetőiket, a politika működését, a médiá-
ban elérhető tartalmak határozzák meg 
politikai döntéseiket. Kezdettől jelentős a 
média szórakoztató funkciója. Ez is sokat 
változott az eszközök fejlődésével. 

Az alkotói funkciók kialakulására a legmodernebb technikák teremtettek alkalmat. Lehető-
vé tették, hogy az emberek széles tömegei – munkájuktól függetlenül – megosszák, hozzáférhe-
tővé tegyék alkotásaikat. A közösségi oldalak megjelenésével pedig egyre szélesebb kör ismer-
kedhet meg ezzel az alkotói tevékenységgel. 

6. Nézd meg az alábbi képeket! A média fentebb tanult funkciói közül melyekhez kapcsolódnak?

7. Párokban válasszatok ki egyet-egyet a média funkciói közül! Készítsetek egy-két perces 
bemutatót osztálytársaitoknak arról, hogy mi a jelentősége annak a funkciónak! 
Soroljátok fel, keressetek példákat, hogy az egyes médiumok hogyan tudják azt 
a funkciót támogatni! 

8. Beszéljétek meg, hogy milyen módon jelennek meg ezek a funkciók a ti életetekben, 
médiafogyasztási szokásaitokban!

9. Gyűjtsétek össze, milyen veszélyei lehetnek a médiának!

Alkotás

Szórakoztatás

Politikai

Információforrás

Norma- és
értékrend
közvetítés

A MÉDIA
FUNKCIÓI

Gazdasági
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A nyilvánosság

10. Ha van egy titkod, az hogy válhat nyilvánossá? Mitől lesz nyilvános?

11. Hogyan nevezik azt a részét az életednek, amelyről nem szeretnéd, hogy mindenki tudjon?

A nyilvánosság olyan közös tér, ahol a közösségre 
tartozó információk megosztása és megvitatása zajlik. 
Ahhoz, hogy a képviseleti demokrácia valóban de-
mokráciaként működjön, elengedhetetlen a nyilvá-
nosság. Azzal, hogy a lakosság értesül a közügyeket 
érintő tervezetekről, határozatokról, álláspontokról, 
megvalósul, hogy a megválasztott képviselők elszá-
moltathatók és akár leválthatók legyenek. Fontos 
azonban, hogy az információkat mindig le kell el-
lenőrizni, hogy valóban hitelesek, igazak-e. Arra is 
figyelnünk kell, hogy a kapott információ valóban köz-
ügy-e, vagy olyan információk kerülnek nyilvánosság-
ra, melyek sértik a magánélethez való jogot.

12. Számodra mi jelenti a magánszférát? Véleményed szerint az életed mely területei nem 
tartoznak senkire a családodon kívül?

13. Miért nem szabad egy politikust megítélni arról, hogy elvált-e a feleségétől vagy sem? 
Lehet még attól jó politikus?

Jó, ha tudod!
A média számára a leginkább meghatározó 
a nézettség vagy a hallgatottság, hiszen ak-
kor tud eredményesen működni bármely 
résztvevője, ha talál olyan célközönséget, 
amelyik figyelemmel kíséri. Azért, hogy a 
nézőkért, hallgatókért folyó versenyben 
 minél jobb helyen végezzenek, gyakran 
használnak manipulációt (befolyásolást), 
hogy megnyerjék maguknak a  többséget. 
Ilyenkor a médiafelhasználón van a felelős-
ség, hogy több, akár egymással vitatkozó, 
ellentmondó vagy kiegészítő forrásból is tájékozódjon, véleményét, állásfoglalását csak 
 ezután alakítsa ki. Ezért az államnak szükséges törvényekkel szabályoznia a működését.
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A rádió és a televízió
A rádió és a televízió is a 20. század technikai fejlődésének egyik legfontosabb eredménye, 

amely hatalmas változásokat hozott az emberek életében. Megváltoztatta a mindennapi szoká-
sokat, az emberi kapcsolatokat, a nyilvánosságot, a politikát.

1. Képzelj el egy olyan világot, amelyben nincs képernyő, sem hangszóró. Miben különbözne 
az ott élő emberek élete a miénktől? Miben lenne jobb, miben rosszabb az a képzeletbeli 
világ?

A rádió és a televízió múltja és jelene

2. Mi az alapvető különbség a rádió és a tele-
vízió között? Miben tér el a fogyasztási 
mód a két médium esetében?

3. Milyen rádióműsort szoktál hallgatni?

4. Hallgass bele egy rádiójátékba! 
Mi az, amiben nagyon különbözik egy 
filmtől vagy egy színházi előadástól?

5. Milyen előnyei és milyen hátrányai 
vannak a rádió hallgatásnak?

A rádiózást kezdetben katonai célokra használták. Így beszéltek egymással a különböző had-
testek a háborúban. A nyilvános rádiózás a 20. század első felében kezdett működni. Ebben az 
időben a rádiók híradásokat sugároztak, kulturális ismeretekkel, rádiójátékokkal színesítették 
műsoridejüket. Különös jelentősége abban rejlett, hogy egyszerre tömegekhez jutott el a su-
gárzott műsor, így elősegítve a demokratikus elvek érvényesülését: a tömegtájékoztatást, 
a közvélemény alakítását. Mára a rádióban is nagyon sokszor hallunk élő közvetítést, és a rá-
dióállomások nagyon vegyes műsorokkal igyekeznek a hallgatóságot magukhoz csábítani.

A rádióhallgatás sokáig passzív tevékeny-
ség volt, azaz a hallgatók nem tudtak közre-
működni, részt venni a rádióműsor alakításá-
ban. Mára ez is megváltozott, számos olyan 
műsor van, amelyekbe telefon segítségével be 
tudják vonni a hallgatóságot. 

Nagy változást jelentett a televízió megje-
lenése. Ekkor a nézők már nemcsak hallhat-
ták, hanem láthatták is a közvetíteni kívánt 
információkat. A televíziózáshoz sokkal több 
ember közreműködésére volt szükség, vala-
mint sokkal nagyobb technikai hátteret igé-
nyelt, mint a rádió, így lassabban terjedt el, de 
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Jó, ha tudod!
Mivel életünk jelentős részében médiafogyasztók vagyunk, fontos, hogy tudatában legyünk 
annak, hogy ki, mit, milyen céllal közvetít számunkra. A médiatudatosság azt jelenti, hogy 
tudatosítanunk kell, hogy a médiumok által közvetített szövegek és képek ember által létre-
hozott termékek, így tükrözik készítőjük nézeteit, véleményét a tények mellett. Szükségessé 
válik, hogy a médiafogyasztók önállóan és kritikusan viszonyuljanak a látottakhoz, hal-
lottakhoz, értékeljék, és az alapján alakítsák ki saját álláspontjukat. A médiatudatosság 
része az is, hogy leleplezzük, ha manipulálni szeretnének minket.

annál nagyobb népszerűségnek örvendett. Mára a televíziózás is hatalmas fejlődésen ment ke-
resztül. Kezdetben nem is minden nap sugároztak műsort, és csak néhány csatorna közül lehe-
tett választani. Ezzel szemben napjainkban a nap huszonnégy órájában válogathatunk több száz 
csatorna között, attól függően, hogy milyen szolgáltatást fizetünk meg.

Nagy változást jelentett, hogy a telefonos kapcsolatot lehetővé téve a nézőközönség hozzá 
tud szólni, aktív részesévé tud válni élő adásoknak. Ezáltal egy játékban vagy akár egy politikai 
vitát folytató műsorban a nézők egyszerre több álláspontot is megismerhetnek, véleményüket 
kifejezhetik, erősítve a demokratikus jogok megvalósulását.

Az utóbbi évtizedekben a médiafogyasztásban egyre inkább a televíziózás vált a meghatá-
rozóvá, hiszen ott képi (vizuális) megerősítést kapnak az elhangzottak. A legfrissebb trendek azt 
mutatják, hogy az internet és az okostelefonok elterjedésével visszaszorulóban van a televízió-
nézők aránya főleg a fiatalok körében. A vizuális megjelenítés sokkal nagyobb hatást tud kivál-
tani a nézőkben. Így azonban a befolyásolhatóság (manipulálhatóság) mértéke is megnövekedett. 
Ezért egyre nagyobb jelentősége van a médiatudatosságnak.

6. Milyen rádiós műsorokban tudnak részt venni a hallgatók?

7. Mit szeretsz jobban: rádiót hallgatni vagy televíziót nézni? Miért?

8. Miért lehetett nagyobb hatással a televízió az emberekre, mint a rádió?
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Jó, ha tudod!
A reklám lényege, hogy egy bizonyos termék birtoklására, fogyasztására ösztönözze a 
vásárlót. Célja, hogy pozitív színben tüntesse fel az eladni kívánt terméket. Ezért azt vonzó 
környezetben, jó megjelenésű emberekkel, szépen berendezett lakásokba helyezve ábrázol-
ja. Gyakran él humorral vagy a figyelemfelkeltés érdekében meglepő, nagy hatású üzenettel. 
Érthető, hogy a reklám a termék jó oldalait helyezi előtérbe, de nem lehet megtévesztő. 
A megtévesztő reklámok készítői ellen a fogyasztóvédelem hivatott intézkedni. 

9. Mennyi időt szoktál a televízió előtt tölteni? Melyek a kedvenc műsoraid?

10. Nézz utána, hogy az 1950-es, 1960-as években milyen rendszerességgel volt műsor 
a televízióban! Hány csatorna közül választhattak az emberek? Hogyan változott 
ez meg napjainkra?

11. Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport gyűjtsön ötleteket, milyen hatással lehetett 
a rádió az emberek közötti kapcsolatokra, a családi életre! A másik csoport gyűjtsön 
ötleteket, milyen hatással lehetett a televízió az emberek közötti kapcsolatokra, 
a családi életre!

12. Miért volt nagy jelentősége a televíziózás megjelenésének gazdaságilag? 

A közmédia és a kereskedelmi média

A médiaipar fontos és nagy hatalmú iparággá nőtte ki magát. Rengeteg pénz folyik bele, de 
még ennél is többet termel. Legfontosabb bevételi forrásai a reklámok, amelyekért a hirdetők 
fizetnek az adott médiumnak. A médiák alapvetően két csoportra oszthatók. Ez a két típus sok-
ban különbözik egymástól.

Amennyiben egy rádió- vagy televíziócsatorna állami tulajdonban van, köztulajdonnak 
számít. A köztulajdonban lévő, az adófizetők pénzén finanszírozott csatornák közszolgálati 
funkciót látnak el. Céljuk nem a lehető legnagyobb mértékű nyereség elérése a reklámok révén, 
hanem a hiteles és kiegyensúlyozott tájékoztatás, az igényes szórakoztatás és a kulturális 
értékek képviselete. A hiteles tájékoztatás azt jelenti, hogy a közszolgálati médium a nézőit  
tényszerűen tájékoztatja, azaz a valóságnak leginkább megfelelően közvetíti a fontos informá-
ciókat, úgy, hogy bármely politikai nézet álláspontja megjelenhessen. A kiegyensúlyozottság azt 
jelenti, hogy a közszolgálati médium nem képviselheti kizárólag a kormányzópárt véleményét. 
Meg kell jelenítenie a többségétől eltérő politikai nézeteket is. Kötelessége beszámolni az eset-
leges hatalmi visszaélésekről is.

A magánszemélyek kezében, azaz magántulajdonban lévő médiákat kereskedelmi mé-
diáknak nevezzük. Fő céljuk a gazdasági nyereség elérése, azaz a nagy mértékű hallgatottság, 
vagy látogatottság a jól eladható reklámok érdekében. Ahhoz, hogy minél nagyobb profitra te-
gyenek szert, igyekeznek kerülni a kényes, megosztó témákat, így az egyértelmű politikai állás-
foglalást. 
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13. Tegyetek egy rövid sétát iskolátok környékén! Milyen reklámfelületeket láttok? 
Figyeljétek meg, hogy milyen témában reklámoznak! Figyeljétek meg, mi az bennük, 
ami különösen figyelemfelhívó!

14. Nézzetek meg egy reklámot a YouTube-on 1991-ből! Miben tér el a mai reklámoktól? 
Milyen hasonlóságokat és különbségeket vesztek észre? A te figyelmedet mi ragadta 
meg a reklámokban? Mivel tudnak nagyobb hatást elérni egy-egy reklámban? 

15. Beszéljétek meg, miért van nagy befolyásoló (manipuláló) hatással a reklám az emberekre!

16. Nézz utána, hogy melyek a közszolgálati (állami tulajdonban lévő) rádióállomások!

17. A szüleid, nagyszüleid milyen műsorokat szoktak hallgatni vagy nézni a közszolgálati 
csatornákon? Mikor sugározzák ezeket a műsorokat?

18. Szerinted van összefüggés a műsorok vetítésének időpontja és az elérni kívánt 
célközönség között? Miért?

19. Mely társadalmi csoportnak jelenti az esélyegyenlőség biztosítását, hogy közügyekről 
a televízió és a rádió is nyíltan szól?

20. Mely társadalmi csoportnak jelenti az esélyegyenlőség biztosítását a televízió 
(kép és feliratos megjelenítés)? Mivel tudják még az érintett csoportban megteremteni 
az egyenlő esélyeket? (Segítségként nézz bele egy parlamenti ülésbe!)

21. Gyűjtsetek példákat kereskedelmi rádióállomásokra! Lakóhelyeden milyen kereskedelmi 
rádióállomás működik?

22. Gyűjtsétek össze, milyen kereskedelmi csatornákat szoktatok nézni a televízióban! 
Milyen műsorokat néztek meg ezeken a csatornákon?

23. Mi a fő különbség a közmédia és kereskedelmi média által sugárzott műsorok között? 
Milyen mértékben vannak jelen a reklámok? Mi ennek az oka?

24. Hallgassatok meg egy reklámblokkot az egyik kereskedelmi rádión! Melyik reklámnak 
a megfelelőjét láthattátok a tévében? Melyik hordozott több információt számotokra?

25. Gondold végig, te szoktál-e társaiddal rádiós vagy televíziós műsorokról beszélni? 
Ha igen, milyen műsorokról? Miért igaz az az állítás, hogy „kapcsolatot teremt 
azonos érdeklődésű emberek között”?
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Az internet és a közösségi médiák
Az internet az egész világot lefedő számítógépes hálózat, amelyen felhasználók milliárdjai 

összekapcsolva kommunikálnak. Viszonylag friss technikai vívmány, mindössze 30 éve létezik, 
de ezalatt óriási jelentőségre tett szert.

1. Mire használod elsősorban az internetet? Mire használják a szüleid az internetet? 
Használják a nagyszüleid az internetet? Ha igen, akkor mire? Ha nem, szerinted miért 
nem használják?

Az internet mint a média eszköze

Az internet megjelenése alapjaiban újítot-
ta meg a tömegkommunikációt. Lehetőséget 
teremtett arra, hogy a hírek, a kulturális és szó-
rakoztató tartalmak a korábbinál jóval gyor-
sabban és jóval több emberhez jussanak el. Az 
információ a világ bármely pontján néhány 
kattintással elérhető. A tartalmakhoz nemcsak 
egy adott időpontban, korlátozott ideig lehet 
hozzáférni, hanem a virtuális tárhelyeknek kö-
szönhetően bármikor megtalálhatók és újra 
elérhetők a keresett információk. 

2. Milyen eszközök segítségével lehet internetezni? Melyiknek mi az előnye, mi a hátránya?

3. Miért nevezhető a média a negyedik hatalmi ágnak?

Az internet szerepe a nyilvánosságban

Az internet a nyilvánosság hagyományos viszonyait is átalakítja. Az internetes médiafogyasz-
tás és tartalomszolgáltatás jóval interaktívabb, mint a hagyományos. Ez azt jelenti, hogy a 
fogyasztó sokkal könnyebben nyilvánossá teheti véleményét, kommentálhatja az internetes tar-
talmakat, mint más médiák esetében. Szinte bárki bekapcsolódhat a megjelenő hírek vélemé-
nyezésébe, az éppen folyó vitákba. 

Jegyezd meg!
A 20. század közepe óta a média hatalmat képvisel. Az emberek számára fontossá vált, 
hogy értesüljenek a világ eseményeiről: szórakozási, kikapcsolódási forrássá, a mindennapi 
életük szerves részévé vált. Ezen túl fontos szerepe van a demokratikus államszervezet fenn-
tartásában is, hiszen ellenőrző szerepet lát el a közhatalom felett, illetve lehetőséget 
teremt az állampolgároknak a szabad véleményalkotásra. Így a törvényhozás, a végrehaj-
tás, az igazságszolgáltatás mellett a negyedik hatalmi ágként is emlegetik.
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Jegyezd meg!
A hoax elnevezés olyan hamis hírekre utal, amelyeket szándékosan terjesztenek el az 
interneten. Mivel az emberek nem tudják vagy nem akarják ellenőrizni, nemcsak elhiszik, de 
meg is osztják másokkal, ezért gyorsan eljut sokakhoz. A digitális technikákkal már videókat 
is meg lehet hamisítani. 

Ezzel egy időben a felhasználónak lehetősége van utánajárni a kapott információk hite-
lességének is. Hatalmas mennyiségű információ kering az interneten, melyek mindegyikének 
valódiságát lehetetlen központilag ellenőrizni. Ezért az inter net hasz-
nálóknak, akár gyermekek, akár felnőttek, tudatosan és felelősségtel-
jesen meg kell szűrniük, hogy mely információk lehetnek igazak, 
és melyek hamisak. Külön kell tudni választani a tényeket (biztos 
adatok, történések) az egyéni véleményektől. Tisztában kell lenni 
vele, hogy az online tartalmakat is emberek hozzák létre, így a lét-
rehozó saját nézőpontja mindenképpen megjelenik a tartalmak-
ban. Ezért fontos, hogy egyidejűleg több forrásból is tájékozód-
jon a felhasználó.

4. Kutassatok az interneten hoax vagy kamu hír keresőszóval ilyen információk után! 
Beszélgessetek arról, vajon ki lehet-e szűrni az álhíreket, és ha igen, hogyan!

5. Nézz utána, hogy ki volt Pulitzer József! Pulitzer József szállóigéje: 
„A hír szent, a vélemény szabad.” Mire utalhat ez a mondat? 

6. Az internetnek az a tulajdonsága, hogy bárki bármilyen témában vitába szállhat másokkal, 
milyenné teszi egy társadalom nyilvánosságát?

7. Alkossatok négyfős csoportokat! Az internet segítségével keressetek:
• magyar hírportálokat,
• híres hírportálokat az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Franciaországból, 

Németországból és Kínából,
• olyan újságokat, amelyeknek van online változatuk is,
• népszerű, a szórakoztatás funkcióját betöltő honlapot!

A közösségi média

A 21. század vívmányai a közösségi oldalak. Ezek olyan médiaeszközök, ahol az információk 
átadása az emberek közötti internetes kommunikáció (feltöltés, megosztás, kommentelés stb.) 
mentén történik. A nevében is benne van, hogy közösségeket épít: hasonló érdeklődési körű 
emberek közösségét.

8. Milyen közösségi oldalakat használsz? Nézz utána, milyen (kevésbé ismert) közösségi 
oldalak vannak! (Gyűjts legalább tízet!) 
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Jó, ha tudod!
A neten sincs ingyen semmilyen tartalom. Azoknál a szolgáltatásoknál, melyekért nem kell 
fizetni, az adatainkkal „fizetünk”. Éppen ezért bármilyen regisztrációnál érdemes elolvas-
ni a szerződési feltételeket, beszéljünk applikáció letöltéséről, hírlevélre történő feliratko-
zásról. A közösségi oldalak életében is nagy szerepe van a reklámoknak. Az alapján, hogy 
a számítógépünkön vagy mobileszközünkön mire keresünk rá, a közösségi oldalunk reklá-
mokat, hirdetéseket ajánl fel számunkra. Ezáltal a közösségi oldalakon található reklám-
felületek olyan célközönséget is megközelíthetnek, amelyikre a hirdetők maguktól nem is 
gondoltak volna.

9. Van olyan rokonod, ismerősöd, aki nem tagja semmilyen közösségi oldalnak? 
Készíts vele egy rövid interjút az alábbi kérdésekkel:
• Hány éves?
• Milyen közösségi oldalakat ismer?
• Miért döntött úgy, hogy nem akar tagja lenni egy közösségi oldalnak sem?

10. Szerinted a közösségi oldalak üzemeltetőinek miért éri meg anyagilag fenntartani 
a felületet? Miből van hasznuk a közösségi oldalaknak? 

A közösségi média veszélyei

Az internet széles körű elérhetőségének előnyei mellett számos veszélye is van. Könnyű hoz-
záférni, figyelemfelkeltő, de nem mindig hiteles tartalmakkal van tele. Beleláthatunk mások 
életébe, és reakciókat válthatunk ki másokból saját jelenlétünkkel. Sokan válnak ezeknek a 
véleményeknek a rabjává, és függőkké válnak a folyamatos online jelenléttől.

Különösen veszélyeztetett helyzetben vannak a gyerekek, akik váratlanul is – akár rek-
lámtevékenység következtében – olyan tartalmakkal találkozhatnak, amelyek életkoruknak nem 
megfelelőek (például erőszak, káromkodás). Továbbá gondot jelenthet, hogy a közösségi olda-
lak sokszor engedélyezik, hogy egy becenév vagy felhasználónév mögött elrejtsük valódi sze-
mélyiségünket, amelynek előnye egyben hátránya is, mivel más is elrejtheti előlünk valódi 
kilétét. A gyermekek, fiatalok komoly lelki sérüléseket tudnak egymásnak okozni a cyber-
bullyinggal, azaz internetes zaklatással. A közösségi oldalak 
lehetőséget adnak az egymás közötti üzenetváltásra, képek 
és videók megosztására. Ezek, ha sértő tartalmúak és bántó 
szándékkal használják fel őket, legalább annyira ártalmasak, 
mint ha fizikai bántalmazásnak tennék ki társukat.

Saját magunknak is okozhatunk kellemetlen pillana-
tokat, ha meggondolatlanul töltünk fel magunkról képeket, 
videókat, információkat. Hiába töröljük idővel ezeket a tartal-
makat, nem tudhatjuk, ki látta, illetve ki mentette el a meg-
osztottakat. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy nagyon 
sok cég állásinterjú előtt a közösségi oldalak tartalmát meg-
vizsgálva szerez előzetes információt a jelentkezőről, így kínos 
tartalmak miatt hátrányba kerülhetünk álláskeresés során.
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11. Gyűjtsetek össze olyan témaköröket, amelyeket jó lenne letiltani, hogy gyerekek 
ne találkozhassanak velük!

12. Nézz utána, hogyan próbálják a közösségi oldalak megakadályozni, hogy 
a kisgyermekek kapcsolatba kerüljenek kéretlen tartalmakkal!

13. Olvasd el a szempontokat! Nézd meg a kisfilmeket YouTube-on, Facebookon 
vagy az UNICEF honlapján az Életre kelt chatek címmel keresve! 
• Miket jelképeznek a szövegbuborékok? 
• Mi történik bennük? 
• Hogyan bántják társukat? 
• Milyen hatást érnek el vele? 
• Gyűjtsétek össze, miért etikátlan, rossz dolog az internetes zaklatás!

14. Milyen személyes adataidat nem szabad semmiképpen megadnod közösségi oldalakon?

15. Egyenként gondoljátok végig, mit felelnétek az egyes kérdésekre, majd válaszaitokat 
gyors körkérdések formájában osszátok meg egymással!
• Regisztráltál-e valamelyik közösségi oldalon?
• Milyen információkat osztasz meg magadról?
• Milyen téged ábrázoló fotókat teszel ki?
• Milyen típusú információ megosztását nem javasolnád? Miért?

16. Dolgozzatok párokban! Keress rá a padtársad legtöbbet használt közösségi oldalának 
profiljára! Milyen adatokat, tartalmakat látsz vele kapcsolatban? Adj tanácsot neki, 
mi az, amit szerinted nem jó, hogy láthatóvá tesz! Magyarázd meg, miért!

17. Hogyan jelenhet meg váratlanul, kéretlenül nem megfelelő tartalom a közösségi 
oldaladon? 

18. Szerinted milyen tartalmak azok, amelyek hátrányosan érinthetik a jelentkezésedet 
egy állásinterjún?

19. Véleményed szerint van mód arra, hogy ha valamit feltöltesz a közösségi oldaladra, 
azt megvédd? Beszéljétek meg, hogy milyen adatvédelmi beállításokat ismertek!

20. Alkossatok három csoportot! Minden csoport készítsen egy öt kérdésből álló kérdőívet!
 A kérdések arra irányuljanak, hogy hogyan kell biztonságosan használni egy közösségi oldalt!

Jó, ha tudod!
Mivel nem nagyon lehet korlátozni, és így bármilyen információ megjelenhet rajta, fontos, 
hogy mielőtt közzéteszünk valamilyen tartalmat, illetve megosztunk valamit, átgondoljuk, 
hogy tevékenységünk során senki személyes adatai ne kerüljenek illetéktelen kezekbe, 
amely visszaéléshez vezethetne. A www.webwewant.eu oldalon európai fiatalok és tanárok 
által összeállított, magyar nyelven is olvasható anyagokat találsz, amelyek a tudatos 
internethasználatot segítik.
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Gazdasági alapfogalmak
A gazdaság kialakulása az emberi szükségleteknek köszönhető. Ahhoz, hogy életben tudjunk 

maradni, táplálékra van szükségünk. Az emberi cselekvések egy része az élelemszerzésre irányul. 
Ebből a törekvésből nő ki a gazdaság: a munkánk révén szerzett javainkat kicseréljük egymással, 
hogy mindannyian kielégíthessük szükségleteinket.

1. Rendezzetek ötletbörzét! Készítsetek egy közös plakátot csomagolópapírra! Középre 
kerüljön a gazdaság szó! Mindenki írjon négy szót vagy gondolatot, ami eszébe jut 
a gazdaság szóról! 

2. Gyűjtsetek olyan szükségleteket, amelyek az életben maradáshoz nélkülözhetetlenek!

A szükségletek kielégítése

Vannak alapvető szükségleteink, ame-
lyek az élethez nélkülözhetetlenek. Ilyen szük-
ségletünk a táplálék, a levegő, az időjárásnak 
megfelelő öltözék. Más szükségletek szintén 
nagyon fontosak. Kellenek a teljes élethez, de 
csak az alapvető szükségleteink kielégítése 
után gondolunk rájuk. Ezek a szükségletek az 
élet minőségének javítására irányulnak.
Ilyenek a biztonságérzet, az elismerés iránti 
szükséglet és az önmegvalósítás iránti szük-
séglet.

Szükségleteink egy részét a természetben megtalálható dolgokkal, természeti kincsekkel 
elégítjük ki. Ilyen például a víz és a levegő. Más szükségleteink különféle termékekre irányulnak, 
amelyeket más emberek állítanak elő a számunkra. Ebbe a csoportba tartoznak az alapvető 
élelmiszerek, a különféle gépek, használati tárgyak. Sok olyan szükségletünk van, amelyek szol-
gáltatások igénybevételére ösztönöznek. Például fodrászhoz megyünk, vagy felülünk a buszra, 
vonatra, hogy eljuthassunk valahova. 

Azért, hogy a termékeket, szolgáltatásokat megkapjuk, használhassuk, ellenértéket, pénzt 
kell adnunk. Ilyenkor válunk fogyasztókká. Amikor a szükségletek folytán termékek és szolgál-
tatások termelése, elosztása és elfogyasztása valósul meg, akkor gazdaságról beszélhetünk. 

3. Mi a különbség a szükséglet és a vágy között?

4. Gyűjtsetek példákat:
• Mi adhat biztonságérzetet?
• Milyen társas szükségletei lehetnek az embereknek?
• Mitől növekszik az önbizalmad?
• Mitől érzed magad fontosnak vagy hasznosnak?
• Mi az, amit elvársz magadtól az életedben (pl. sport, tanulás, családoddal szemben 

stb.)?
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5. Gyűjtsetek még termékeket és szolgáltatásokat! Segítenek a képek. 

6. Fogalmazd meg, mi a különbség a termék és a szolgáltatás között!

7. Dolgozzatok párokban! Gyűjtsétek össze, milyen termékeket vásároltatok ezen a héten! 
Milyen szolgáltatásokat vettetek már igénybe?

8. Mi jut eszedbe a piac szóról? Kik találhatóak a piacon, milyen szerepük van ott?

Jegyezd meg!
A gazdaság a szükségletek kielégítésére alkalmas termékek és szolgáltatások előállításának, 
szétosztásának és fogyasztásának mechanizmusa egy adott társadalomban. A gazdaság fő 
ágazatai a mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem és a negyedik szektor, a kutatás-
fejlesztés-innováció.
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vevői

szükséglet

piackínálat kereslet

eladó

A piac

A piac szó első jelentését min-
denki ismeri: az a hely, ahol különfé-
le árukat adnak-vesznek. Például 
zöldséget, gyümölcsöt, sajtokat, 
hentesárut, pékárut. De a piac szó 
nem csak ezt jelenti. Tágabb érte-
lemben minden olyan területet piac-
nak nevezünk, ahol gazdasági te-
vékenység folyik, termékek vagy 
szolgáltatások cserélnek gazdát 
ellenérték fejében. Így beszélünk 
például ingatlanpiacról, amely a la-
kások, házak adásvételét jelenti.

Mivel a termékekért és a szolgál-
tatásokért fizetnünk kell, ezért gon-
dosan mérlegelni kell, hogy mire van elég pénzünk, mennyire 
vagyunk fizetőképesek. A fizetőképes vevők szükséglete a 
kereslet. A kereslet határozza meg, hogy mely termékeket 
és szolgáltatásokat érdemes valakinek megtermelni. 
Amire van kereslet, az jól eladható, mert lesz olyan, 
aki megveszi vagy igénybe veszi azokat. A vevők, a 
fogyasztók azok, akik biztosítják, hogy legyen ke-
reslet. 

A kereslethez szorosan kapcsolódik a kínálat,
amit viszont a terméket és szolgáltatásokat előállí-
tók (eladók) határoznak meg az alapján, hogy mire 
hajlandóak pénzt költeni a fogyasztók. A kínálat az, 
amiből válogathatunk. Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy a 
piac az a hely, ahol a fogyasztók által teremtett kereslet és a 
fogyasztási igényeknek megfelelő kínálat találkozik.

9. Beszéljétek meg, mi a szerepe a fogyasztóknak és az eladóknak 
a kereslet és a kínálat kialakulásában a következő esetekben:
• érik a sárgabarack, lekvárfőzési szezon következik,
• új okostelefon jelenik meg a piacon,
• népszerűvé válik az internetes vásárlás!

Például: egyre több információt lehet megtalálni az interneten.

Kereslet Az emberek egyre inkább szeretnének hozzájutni gyorsan és minél több 
információhoz.

Kínálat Egyre több cég próbál jó lehetőséget (olcsó, gyors internet, tv-vonalas 
telefon-internetcsomagok) kínálni az embereknek.
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10. Nézz utána, milyen piacok találhatók a lakóhelyed közelében! Milyen piacokról 
hallottál azokon kívül?

11. Gyűjtsetek össze olyan piacokat, melyeknél nem áll szemben egymással ténylegesen 
az eladó és a vevő!

Jó, ha tudod!
Magyarország gazdasága nyitott, így a kül-
földi piacokon is értékesíthet és vásárolhat.
A nemzetek között történő termékek és szolgál-
tatások cseréjét külkereskedelemnek nevezik. 
Amikor magyar terméket visznek külföldre vagy 
magyarországi szolgáltatást nyújtanak külföld-
re, azt exportnak nevezzük. Amikor viszont 
külföldi árukat hoznak hazánkba, importról 
beszélhetünk.

Mióta egyre több termék és szolgáltatás 
van a piacon, amelyek közül válogathatunk vá-
gyaink és anyagi határaink szerint, azóta az 
eladók között versenyhelyzet alakult ki a fogyasztók, vevők megszerzéséért. A reklámok 
nagy hatással bírnak a fogyasztókra, mely által versenyelőnyt szerezhetnek, ezáltal növel-
hetik nyereségüket, amely jó hatással lehet a gazdaság fenntartására, fejlődésére.

12. Gondoljátok végig, hogy milyen termékeket szükséges behozni külföldről, és miket 
érdemes kivinni Magyarországról külföldre! Mi lehet az oka, hogy behozunk termékeket, 
és külföldön is vásárolnak magyarországi árukat?

13. Beszéljétek meg, hogy a versenyelőny megszerzésén túl miért van jelentős szerepe 
a reklámoknak a gazdasági életben!

14. Mi a nyereség? Miért hasznos jövedelem- (pénz-)forrás a gazdaság számára?
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Jó, ha tudod!
A pénz alakja sokat változott az idők során. Eleinte valamilyen áruban fejezték ki a többi áru 
értékét. Ez volt az árupénz. Ilyen értékmérő áru volt például a szarvasmarha vagy a kagyló. 
Ezt követően értékes nemesfémeket, aranyat, ezüstöt használtak pénznek. Ekkor a pénzben 
lévő nemesfém értéke jelentette a csere alapját. A modern gazdaságokban már papírpénzt 
használunk. A modern pénznek önmagában nincsen értéke, mert egy papírdarab vagy ol-
csóbb fémdarab. Ezért fontos, hogy jogszabály biztosítsa az értékét, valamint hogy a gazda-
ság szereplői bízzanak a pénz értékállóságában.

A pénz
A pénz a modern gazdaság alapja. A pénz teszi lehetővé, hogy az árukat nem közvetlenül, 

hanem időben eltolva cseréljük ki. Például egy munkahelyen dolgozunk, ezért pénzt kapunk, 
mégpedig havonta egy összegben. Ezen a pénzen tudunk termékeket, szolgáltatásokat vásárol-
ni egész hónapban.

A pénz története

1. Cseréltél valamit kisgyermekként (focis kártyát, matricát, uzsonnát stb.)? 
Mi alapján döntötted el, hogy a csere megéri-e vagy sem?

Az emberiség történelmének legkorábbi szakaszaiban 
mindenki annyit szerzett magának a természeti javakból, 
amennyire szüksége volt. Az emberiség fejlődésével, a 
termelés megjelenésével és hatékonyabbá válásával 
felesleg képződött. A felesleg azt jelenti, hogy vala-
miből többet termelünk, mint amennyire szüksé-
günk van. A feleslegként képződött árukat el tudták 
cserélni egymással. Munkamegosztásra került sor: 
valaki termesztett, valaki eszközöket gyártott, vala-
ki állatokat tenyésztett, de mindenkinek jutott min-
denből az árucseréknek köszönhetően. Ez hatéko-
nyabb rendszernek bizonyult, hiszen mindenki a 
számára testhezálló feladatot láthatta el. A cserék igaz-
ságosságához azonban meg kellett egyezni egységes érték-
közvetítő eszközökben. Ennek a folyamatnak az eredményekép-
pen alakult ki a pénz.

2. Beszéljétek meg, miért volt szükség a cseréknél egységes (mindenki által elfogadott) 
értékközvetítőre!
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4. Alkossatok három csoportot! Minden csoport válasszon egyet a pénz fejlődésének 
szakaszaiból! Készítsetek tablót! Jelenjen meg rajta, hogy a választott szakasz idején 
milyen fizetőeszközt használtak, és ennek milyen előnyei és hátrányai voltak!

5. Idézd fel, hogy mit neveztünk gazdaságnak!

A pénz szerepe a gazdaságban

A gazdaságnak és a pénznek kölcsönösen szüksége van egymásra. Azonban ahhoz, hogy a 
pénz betöltse szerepét a gazdaságban, rendelkeznie kell néhány tulajdonsággal. 

3. Vitassátok meg, jobb volt-e, amikor csak cserélgettek az emberek, vagy az a jobb, 
ha pénzben mérik az áruk értékét!

Bízzanak benne a gazdaság 
szereplői.

Fel lehessen váltani, kisebb 
értékű fizetésekre is alkalmas 
legyen.

A rajta szereplő érték hosszabb 
távon nagyjából ugyanannyit 
érjen.

Könnyen felismerhető, nem 
összekeverhető, nehezen 
hamisítható.

Keresett, 
elfogadott

Osztható

Értékálló

Egyedi

árupénz
(nemes)fém pénzek:
arany, ezüst, bronz

modern pénz
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6. Vitassátok meg: 
• Miért okozna problémát, ha a pénz nem lenne értékálló, ha rövid időn belül veszítene 

az értékéből?
• Mi történne akkor, ha elmennél a boltba, és a pénzeink nem lennének válthatóak?
• Mi történne akkor, ha egy autóvásárláskor csak aprópénzekkel lehetne fizetni?

7. Gondold végig, családodban mire használjátok a pénzt, mi a szerepe!

8. Alkossatok háromfős csoportokat! Válasszatok ki öt tárgyat az osztályteremben! 
Keressétek meg az interneten, hogy mennyibe kerülnének, ha most akarnátok 
megvenni őket! Milyen tulajdonságait ismertétek meg a keresett tárgyaknak?

9. Gyűjtsetek össze olyan helyzeteket, amikor a pénzt
• forgalmi eszközként,
• fizetőeszközként használjuk!

10. Gondoljátok végig, hogy mikor mondjuk azt valakire, 
hogy vagyonos!

11. Beszéljétek meg, milyen gazdasági jelentősége van 
a világpénznek! Mi vált lehetővé a világpénz által?

12. Nézz utána, hogy Magyarországon mikor volt 
hatalmas az infláció, amikor söpörték a pénzt 
az utcán!

13. Gondolkodj! 1946-ban 1 kg arany 13 200 Ft-nak 
felelt meg. Ma 1 kg arany több millió forintot ér. 
Romlott a magyar forint, vagy megerősödött?

A pénz általános csereeszközzé vált, tehát mindenki számára egyértelmű, hogy pontosan 
mennyit ér. Bármilyen termék vagy szolgáltatás megvásárolható, vagy az adósság is törleszthe-
tő vele. A gazdasági életben is hatalmas szerepe van:

Ármérce Forgalmi eszköz Fizetőeszköz Felhalmozási eszköz Világpénz

Az egyes ter-
mékek árát 
pénzben 
 fejezzük ki. 
Például 1 kg 
kenyér 350 Ft.

Adásvételnél 
a vevő csere-
eszköze. Például 
kenyeret kapunk 
a péktől, cserébe 
odaadjuk a pénz-
érméinket.

Előre is 
fizethetünk, 
utólag is 
fizethetünk, 
az árutól 
távol is 
fizethetünk.

Előre meghatározott 
értéke miatt, ha 
 összegyűjtjük, 
 későbbi vásárlás 
céljára tartalékoljuk, 
vagyon képezhető 
belőle.

Országok egymás kö-
zötti fizetésre is alkal-
mas átváltásokkal.
Napjainkban az euró 
és az amerikai dollár 
képes betölteni 
a  világpénz szerepét.
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A modern pénz

Az 1800-as évekig léteztek a papírpénzhez hasonló fizetőeszközök, amelyeket váltóknak hív-
tak. Ezek értéke attól függött, hogy a tulajdonosuknak mennyi aranya vagy ezüstje van, és csak 
annak értékében állíthatta ki. Viszont a gazdasági fejlődéssel, illetve az arany- és ezüsttartalékok 
korlátozottsága okán megszületett a modern pénz. Jelenleg két fő típusát különböztethetjük 
meg a modern pénznek: a készpénzt és a számlapénzt.

A készpénz kézzel fogható bankjegyekből és érmékből áll. A bankjegyeink vagy papírpén-
zeink képviselik a nagyobb értékeket. Előlapjukon mindig egy kiemelkedő magyar személy arc-
képe, míg a hátoldalon egy magyarországi vonatkozású épület, táj jelenik meg. A bankjegyek 
értéke mindkét oldalon többször is megjelenik. A hamisítás ellen több, szemmel látható és spe-
ciális eszközt igénylő biztonsági elemet is elhelyeztek rajtuk. 

A készpénz hátránya, hogy a pénzhamisítás elkerülése érdekében különleges papírra 
nyomják, ezért drága az előállítása; szállítása fokozott biztonsági intézkedéseket igényel, és a 
készpénzáramlás nehezen ellenőrizhető, ezáltal több lehetőséget biztosít illegális tevékenysé-
gekre, például adócsalásra.

14. Figyeld meg, milyen biztonsági elemek vannak a papírpénzeken! Gondoljátok végig, 
miért fontos, hogy ne legyen könnyű hamisítani bankjegyeinket! 

Jó, ha tudod!
Láthattuk, hogy a pénznek nemcsak nagyon fontos tulajdonsága, hanem kiemelkedő szere-
pe is az értékőrzés. Ha egy pénznem értékőrző, biztonságot jelent annak az országnak, 
melyben forgalomban van. Ellenkező esetben inflációról, azaz pénzromlásról beszélünk. 
Ez egy folyamat, melynek során a pénz veszít értékéből, ennek következtében általános ár-
emelkedés következik be. Egy szélsőséges példa, amikor az egyik nap 400 Ft-ért tudnánk 
venni 1 kg kenyeret, de másnap ugyanolyan 1 kilós kenyeret már csak 600 Ft-ért lehetne 
megvásárolni. A pénzromlás a gazdaságot hátrányosan érintő hatások következménye.

Vízjel

Vakjel Rejtett kép

Hologramfólia

Színváltó nyomat

Biztonsági szál Metszetmélynyomtatás

Illeszkedőjel Irizáló nyomat

Mikroírás

15. Nézz utána, hogy milyen speciális eszközökkel ellenőrizhetők a rejtett biztonsági elemek 
a bankjegyeken!
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16. A készpénz a pénz melyik szerepét tölti be?

17. Miért fontos, hogy vannak kisebb és nagyobb címletek a bankjegyek és az érmék között is?

Napjainkban már nem csak kézzel fogható 
fizetőeszközök léteznek. Az elektronikus, fizikai 
formájában nem létező pénz a bankszámla-
pénz, amely egy adat arról, hogy mennyi 
pénz áll a rendelkezésünkre. Megfoghatóvá 
válik, ha felvesszük a számlánkról, ekkor forgal-
mi eszközként funkcionál. Lehetőség van arra 
is, hogy számlapénzünket átutalással egy má-
sik elektronikus számlára helyezzük át. Ekkor 
ugyanúgy kifizetjük vásárlásunk ellenértékét 
vagy adósságunkat, de nem adjuk át kézből 
kézbe a pénzt. A bankszámlák megnyitásához 
és vezetéséhez pénzintézetekre, kereskedelmi 
bankokra van szükség.

18. Mivé válik a számlapénz, ha felvesszük?

19. Milyen szerepét tölti be a pénz azzal, hogy lehetőség van a számlák közötti utalásra?

20. Mi lehet az oka, ha nem mi utalunk egy másik számlára, hanem a mi számlánkra utalnak 
pénzt?

21. Ismételd át, mit jelent az, hogy nyitott gazdaság!

Jegyezd meg!
Bankszámla nyitásakor szerződést kell kötnünk valamelyik bankkal (bankszámlaszerződés), 
melyben rögzítik a megállapodás részleteit. A megfelelő bank kiválasztásához érdemes tá-
jékozódni az interneten.

Jó, ha tudod!
A világ legtöbb országa, így Magyarország is nyitott gazdaság, így bekapcsolódhat és részt 
vehet a nemzetközi gazdaságban. Mivel nem minden országnak ugyanaz a hivatalos fizető-
eszköze, ezért figyelemmel kell kísérni, hogy hogyan alakul egy-egy ország fizetőeszkö-
zének (valuta) értéke, azaz valutaárfolyama. Magyarország hivatalos fizetőeszköze a fo-
rint. Ha külföldre megyünk, ott a forint valutává válik (HUF). Ha az Egyesült Királyságból 
érkezik Magyarországra valaki, akkor az ő hivatalos fizetőeszköze (font) valuta lesz Magyar-
országon. Ahhoz, hogy fizetni tudjon, át kell váltania a hozott pénzét forintra. Ehhez figye-
lembe kell venni a valutaárfolyamot, tehát hogy a fontnak mennyi az ára forintban kifejezve.
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22. Beszéljétek meg, ki hol járt külföldön! Mivel tudtatok ott fizetni, amikor vásároltatok?

23. Hol lehet forintot átváltani más ország pénznemére?

24. Keressétek fel a www.napiarfolyam.hu honlapot! Figyeljétek meg a különböző országok  
pénznemeinek vásárlási és eladási árát! Mit vesztek észre? Mi lehet az oka ennek 
az eltérésnek? A felsoroltak közül melyik a legértékesebb valuta?

25. Készítsetek plakátot három-négy fős csoportokban a következő témakörökből választva! 
Mutassátok be a többieknek!
a) A 20. század bankjegyei: korona, pengő és forint.
b) Aprópénzek 1990 után: fillér és forint.
c) Szomszédos országok valutája és valutaárfolyama. 

Pénzhelyettesítő eszközök

Számos olyan lehetőség van, amellyel a készpénzt helyettesíthetjük, vagy épp bankba járás 
nélkül használhatjuk az elérhető számlapénzünket. Ajándékutalványok, vásárlási utalványok, 
kuponok segítségével fizethetünk termékekért vagy szolgáltatásokért ugyanúgy, mintha kész-
pénzzel vagy számlapénzzel fizetnénk. 

26. Milyen ajándékutalvánnyal, vásárlási utalvánnyal, kuponnal találkoztál már?
Gyűjtsetek olyan kereskedelmi helyeket, ahol ajándékutalványt, vásárlási utalványt 
vagy kupont lehet vásárolni! Miért lehetnek ezek népszerűek?

27. Magyarázzátok meg, hogy miért nevezik az ajándékutalványt, vásárlási utalványt, 
kupont pénzhelyettesítőknek!

28. Vitassátok meg, vajon miért olcsóbb a számlapénz, mint a készpénz?

Jó, ha tudod!
A bankszámlával rendelkező gazdasági szereplők többsége rendelkezik bankkártyával és/
vagy hitelkártyával. A bankkártyával a hozzá kapcsolódó számlához lehet hozzáférni, tehát 
a tulajdonosa annyi pénzt költhet róla, amennyi számlapénzzel a számláján rendelke-
zik. A kártyatulajdonos a kártya segítségével pénzt vehet fel készpénzben, illetve a legtöbb 
helyen fizetőeszköz lehet egy terminál segítségével. 

A hitelkártya működése nagyon hasonló a bankkártyáéhoz, tehát ugyanúgy alkalmas 
készpénzfelvételre és fizetésre is előre meghatározott összegig. Azonban fontos, hogy min-
den használó tudatosítsa, hogy a hitelkártyán szereplő pénz nem az övé, hanem azt köl-
csönkapja a banktól, amelyet vissza kell fizetni, általában kamattal együtt.
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Jegyezd meg!
Egy adott időszak alatt a háztartások különféle formában és különböző jogosultság alapján 
juthatnak bevételhez. Ezeket összességében jövedelemnek nevezzük. A háztartások vásár-
lásai és költései adják a kiadásokat. A családi költségvetés olyan pénzügyi terv, amely egy 
háztartás bizonyos időszak alatti bevételeit és kiadásait összegzi.

A gazdaság szereplői
Az ember és szervezeteinek gazdálkodó tevékenysé-

ge nélkül a gazdaság nem működhet. Ezért fontos, hogy 
az élet több színterén az erőforrásaink tudatos felhasz-
nálásával elősegítsük gazdaságunk növekedését. 

A háztartások

A család együtt lakó, jövedelemmel rendelkező tag-
jai, akik egy közös lakásban, házban élnek, egy háztartás 
tagjai. A háztartások a gazdaság legkisebb egységei, me-
lyek a termékek és szolgáltatások igénybevételével a gazdaság végső fogyasztóivá válnak: meg-
vásárolják az előállított termékeket, igénybe veszik a szolgáltatásokat. Kiadásaikkal (vásárlása-
ikkal, költéseikkel) a gazdaság többi szereplőjének fejlődését segítik elő. 

1. Beszéljétek meg, hogy kikkel laktok együtt! Mi a különbség a család és a háztartás között?

2. Vitassátok meg, hogy egy háztartásban milyen termékekre és szolgáltatásokra kell 
pénzt kiadni!

Egy háztartás bevételeinek döntő része általában a munká-
ból származó jövedelem. Ez kiegészülhet különböző egyéb 
bevételekkel. Ilyen kiegészítő bevételi forrás lehet a tulaj-
donunkban lévő földek, ingatlanok kiadása is. A háztar-
tásokat az állam is támogathatja különféle juttatá-
sokkal, mint a nyugdíj, a családi pótlék, segélyek, 
ösztöndíjak. 

A háztartás bevételeivel és kiadásaival általában 
előre lehet számolni. Vannak azonban rendkívüli ki-
adások és bevételek, melyek előre nem láthatóan vagy 
nem tervezhetően következnek be. A váratlan rendkí-
vüli kiadások rossz helyzetbe sodorhatják a háztartá-
sokat. Ezeknek a váratlan kiadásoknak a fedezetére nagy 
segítség, ha a fel nem használt bevételből tartalékot tudunk 
képezni. 
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összes
kiadás

összes
bevétel

összes
kiadás

összes
bevétel

összes
kiadás

összes
bevétel

3. Miből származhat váratlan bevétele egy háztartásnak? Milyen váratlan kiadások 
adódhatnak?

4. Figyeljétek meg az ábrákat! Beszéljétek meg, melyik esetben gazdálkodik rosszul, jól, 
nagyon jól egy háztartás!

5. Vitassátok meg, hogy mit tehet az a háztartás, ahol a bevételek magasabbak, mint 
a kiadások!

A helyi társadalmak

Az egy településen élő háztartások, vállalkozások közössége alkotja a helyi társadal-
mat. A helyi társadalmakban közös, a közösség tagjainak egyaránt fontos szükségletek kielé-
gítése a cél. Ilyen közös szükséglet például az egészséges ivóvíz, a megfelelő közlekedési lehe-
tőségek, elérhető nevelési és oktatási intézmények, orvosi ellátás biztosítása. A célok 
többségének megvalósulása a település önkormányzatának a feladata. Ahhoz, hogy a fenn-
álló közösségi szükségleteknek eleget tegyenek, az önkormányzatnak – mint egy nagy háztar-
tásnak – gazdálkodnia kell: számba kell vennie a bevételi forrásait, valamint a kiadásait ugyan-
úgy, mint egy családi háztartásban. Akkor gazdálkodik jól egy önkormányzat, ha bevételei és 
kiadásai egyensúlyban vannak, vagy a bevételek meghaladják a kiadásokat. 

6. Magyarázd meg, miért jó, ha az önkormányzat bevételei és kiadásai egyensúlyban vannak, 
vagy ha a bevételek meghaladják a kiadásokat!
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7. Gondoljátok át, hogy lakóhelyeteken milyen újítások történtek! Miért vannak ezek jó 
hatással az ott élőkre?

Az önkormányzatok bevételei Az önkormányzatok kiadásai

• Helyi adók (pl. idegenforgalmi adó, iparűzési 
adó) beszedése

• Önkormányzati épületek, földek bérbeadása
• Befizetett adókból előre meghatározott rész
• Állami hozzájárulás (lakosság után, előre 

meghatározott ügyekre)
• Hitel (szükség esetén)

• Közösségi intézmények működtetése
• Parkfenntartás, közterület fenntartása
• Szolgáltatások biztosítása, pl. közvilágítás, 

hulladékkezelés
• Támogatások, segélyek (pl. sportegyesületek 

fenntartása, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény kiutalása)

• Önkormányzat működtetése
• Beruházások (pl. útépítés, csatornázás, 

felújítás)

8. Dolgozzatok párosával és kutassatok! Keressétek fel annak az önkormányzatnak a honlap-
ját, amelyhez iskolátok tartozik! Válasszatok a témák közül, és gyűjtsetek adatokat!
• Milyen helyi adókat kell fizetni?
• Mely óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények működtetése a feladata?
• Milyen támogatásokat, segélyeket nyújt?
• Milyen hulladékkezelési és környezetvédelmi tevékenységet folytat?
• Milyen közösségi intézményeket támogat?
• Milyen civil szervezeteket támogat?
• Milyen forgalmi, közúti, felújítási munkákat végez?

Az állam

Az ország háztartásának, az államháztartásnak a feladata az ország szükségleteinek ki-
elégítése. Ennek alapfeltétele a nemzetgazdaság: az összes gazdasági tevékenység, mely egy 
országban folyik. Megfelelő működése az országot irányító kormány felelőssége. Minden év-
ben pénzügyi tervet készítenek a várható bevételekről és kiadásokról, ez az éves állami költség-
vetési terv. Ebben az esetben is az elsődleges cél a bevételek és a kiadások egyensúlyban tartá-
sa. Ha a kiadások meghaladják a bevételeket, költségvetési hiány keletkezik. Pótlására az állam 
vehet fel hitelt, kérhet segítséget a bankjától (Magyar Nemzeti Bank), növelheti bevételeit vagy 
csökkentheti kiadásait. 

Az államháztartás bevételei Az államháztartás kiadásai

• Gazdasági termelés: mezőgazdaság, ipar, ke-
reskedelem, pénzintézetek

• Állami adók, járulékok (pl. személyi jövede-
lemadó – szja, általános forgalmi adó – áfa)

• Állami illetékek (pl. ingatlanszerzés, örökség)
• Állami vagyon értékesítése vagy bérbeadása 

(pl. ingatlan, földterület)
• Hitel (ha szükséges)

• Állami intézmények fenntartása
• Társadalombiztosítási költségek
• Beruházások (pl. infrastruktúra fejlesztése)
• Adósságok visszafizetése
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9. Milyen kiadásokat fedez az állam a jövedelemből levont munkaerőpiaci, a nyugdíj-
 és az egészségügyi járulékok segítségével?

10. Beszéljétek meg, hogy milyen állami intézmények fenntartásával kell számolni 
a költség vetési tervben? 

11. Nézz utána, hány százalékos most a személyi jövedelemadó mértéke! 
Számold ki, mennyit vonnak le attól az embertől, aki 100 000 Ft-ot keres!

12. Kutass! Hány százalékos áfakulcsok vannak érvényben? Sorolj fel mindegyik áfakulcs 
mellé néhány példát!

13. Ismételd át, hogy mit jelent az export és az import!

14. Gondoljátok végig, miért jó gazdaságilag az idegenforgalom (turizmus)!

A vállalkozások

A negyedik gazdasági szereplő a vállalkozás. A vállalkozások gazdasági szerepe kiemelkedő. 
Egyrészt termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő, amellyel ki tudják elégíteni a fogyasztói 
igényeket. Másrészt ahhoz, hogy tevékenységüket folytatni tudják, ők maguk is vevőkké válhat-
nak. Működésükkel munkahelyeket teremtenek, ezáltal jövedelmet biztosítanak. 

A vállalkozások elsődleges célja a nyereség (profit) elérése. Ehhez kockáztatnia kell, mivel 
vállalkozás esetén a kiadások mindig megelőzik a bevételeket. A vállalkozónak kockáztatnia kell 
a pénzét, az idejét, az energiáját. Az, hogy egy vállalkozás mennyire sikeres, jelentősen függ a 
piaci körülményektől. Meghatározó, hogy mennyi versenytársa van, mennyire népszerű a termé-
ke vagy szolgáltatása, amit kínál, és van-e fizetőképes kereslet rá, hogy meg is vásárolják.

15. Gyűjtsétek össze, hogy milyen vállalkozások vannak a lakóhelyetek környékén! 
Milyen termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak?

16. Rendezzetek ötletbörzét! Szerintetek milyen vállalkozást érdemes nyitni napjainkban? 
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Jó, ha tudod!
Egy vállalkozás fennmaradásának feltétele, hogy helyesen gazdálkodjon. Kiadásai származ-
hatnak 
• a termékek, szolgáltatások beszállítási vagy előállítási költségeiből, 
• a munkabér kifizetéséből,
• a bérleti díjakból 
• és a fizetendő adókból. 
A kiadások fedezésére szolgáló bevétel alapja a vevők által biztosított kereslet. 
Ha a vállalkozásnak több pénzre van szüksége, hitelért fordulhat a bankokhoz, vagy a lakos-
sághoz kötvények vagy részvények kibocsátásával. Utóbbi esetben nő a vállalkozók felelős-
sége, hiszen helytelen gazdálkodás vagy csőd esetén azok, akik a kibocsátott kötvényeiket 
vagy részvényeiket megvásárolták, elvesztik a befektetett pénzüket.

17. Szerinted melyik gazdasági ágazatban működő vállalkozásoknak érdemes kutató-
fejlesztő tevékenységet végezni? Milyen ágazatban fontos a folyamatos fejlődés, 
az újdonságok bevezetése?

18. Keressetek olyan vállalkozásokat, amelyek támogatnak, szponzorálnak valamit 
(alapítványt, kedvenc sportcsapatodat, hírességet stb.)!

19. Beszéljétek meg, miért előzik meg kiadások a bevételeket a vállalkozásokban? 
Milyen kiadásai lehetnek egy vállalkozásnak?

20. Miért jelent kockázatot a vállalkozónak, ha belekezd a vállalkozásába?

21. Szerinted hogyan növelheti egy vállalkozás a vevői körét? Hogyan szerezhet 
versenyelőnyt a vele azonos tevékenységet folytatókkal szemben?
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A bankrendszer
A modern pénz létrejöttéhez és működéséhez a bankrendszer kialakulására volt szükség, 

amely magába foglalja egy ország összes pénzügyi intézményét. Jelenleg Magyarországon a
központi bank vezetésével különböző pénzintézetek látják el a vállalkozások és háztartások 
pénzügyi szolgáltatását.

A bankrendszer

Bankrendszerünk csúcsán a központi 
bank, a Magyar Nemzeti Bank áll. Legfonto-
sabb feladatai közé tartozik a pénz értékálló-
ságának megőrzése. A jegybank kizárólagos 
joga a bankjegykibocsátás. Ezen kívül biztosít-
ja a kormányzat pénzigényét, így akár a költ-
ségvetési hiányt is csökkenthetik. Tulajdonosa 
a magyar állam, így az Országgyűlés felé be-
számolási kötelezettsége van. Elnökét a mi-
niszterelnök javaslatára a köztársasági elnök 
nevezi ki hat évre. 

1. Nézz utána, hol található a Magyar Nemzeti Bank épülete!

2. Nézzétek meg az Óvjuk a bankjegyeinket! című videót a YouTube-on! Milyen további feladata 
van még a Magyar Nemzeti Banknak? Hogyan rövidítik az intézmény nevét hivatalosan?

Betétügyek

Bank-
szolgáltatások

Kereskedelmi
bankok ügyletei

Hitelügyek

Pénzforgalom
lebonyolítása

Kereskedelmi bankok

A kereskedelmi bankok (üzleti bankok) 
pénzügyi vállalkozások, amelyek közvetlen kap-
csolatban állnak a háztartásokkal, a vállalatok-
kal, az önkormányzattal és az állammal is. Na-
gyon fontos gazdasági szereplők. A háztartások 
bankbetétekbe fektetett pénzéből hiteleket 
folyósítanak vállalatok vagy magánszemélyek 
részére, hogy fejlődhessenek. Cserébe a bank a 
befektetési idő végén kamatot fizet a háztartá-
soknak a rájuk bízott pénzért. A hitelt megadott 
határidőn belül minden esetben vissza kell fizet-
niük. A bankok napi szintű feladatai közé tarto-
zik a náluk nyitott folyószámlák vezetése, átuta-
lások teljesítése, valamint olyan pénzügyi 
szolgáltatás elvégzése, mint valutaváltás, pénz-
ügyi tanácsadás vagy biztosítási tevékenység. 
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3. Gyűjtsétek össze Magyarország legnagyobb bankjait! A www.money.hu/bankok oldal 
segítségével nézzétek meg, mely kereskedelmi bankokról nem hallottatok még!

4. Beszéljétek meg, hogy magánemberként milyen banki szolgáltatásokat vesznek 
igénybe az emberek!

5. Miért lehet szüksége az önkormányzatoknak vagy az államnak arra, hogy 
a kereskedelmi bankoktól hitelt vegyenek fel?

6. Vitassátok meg, miből van nyereségük a kereskedelmi bankoknak! Miért éri meg
bankot üzemeltetni?

7. Miért van arra szükség, hogy a háztartások a pénzüket banki betétekbe fektessék?

8. Mi történik, ha egy kereskedelmi bank rossz helyre fekteti be a pénzét? 
Miért jelentene nagy problémát, ha egy bank tönkremenne?

Bankügyletek

Ha még nem rendelkezel bankszámlával, neked is hamarosan szükséged lesz arra, hogy fel-
keress egy bankot és saját bankszámlát nyiss, hogy szakmai gyakorlatod során kapott juttatá-
saidat tudják hova utalni. Ezek után lehetnek feladataid folyószámlád kezelésével kapcsola-
tosan.

Mielőtt ügyintézés céljából felkeresünk egy bankfiókot, jól át kell gondolnunk, milyen ügye-
ket szeretnénk elintézni. Hasznos lehet, ha előre összeírjuk a kérdéseinket, így biztosan nem 
felejtünk el semmit, valamint a sorszámhúzáskor hatékonyabban tudunk ügytípust választani. 
Bármilyen céllal is érkezünk a bankba, az ügyintézőnél mindenképpen azonosítanunk kell ma-
gunkat fényképes igazolvány és lakcímkártya segítségével. 18 éves kor alatt csak törvényes 
gondviselővel intézhető bármi is. Azonosításunk után szükség lehet még a bankkártyánkra, illet-
ve addigi folyószámlánkkal kapcsolatos iratainkra. Így az ügyintézők segíteni tudnak kérdése-
inkkel, problémáinkkal kapcsolatosan.

Jó, ha tudod!
A kereskedelmi bankok elsődleges jövedelemre a visszakapott hitelek kamatainak és a 
bankbetétekre kifizetett kamatok különbségéből tudnak szert tenni. Ezek nem mindig 
állnak rendelkezésre. Egy másik forrás lehet a különböző díjakból, jutalékokból befolyó ösz-
szeg, amelyet ügyfeleiktől vonnak le az igénybe vett pénzügyi szolgáltatásokért cserébe. 

Milyen díjakat szednek például a bankok az ügyfeleiktől? Általában pénzbe kerül, ha 
bankjegykiadó automatákon (ATM) keresztül vagy a bankfiókban személyesen pénzt ve-
szünk fel. Pénzbe kerül a villanyszámla átutalása az áramszolgáltatónak, és akkor is fizet-
nünk kell, ha valamelyik családtagunk számlájára utalunk át pénzt. Bankszámlánkhoz, 
bankkártyánkhoz is kapcsolódik állandó havi vagy éves díj. Ha hitelt veszünk fel, a kamato-
kon túl egyebek mellett például kezelési költséget is fizetnünk kell.
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Jegyezd meg!
Annak érdekében, hogy számlapénzünkhöz hozzáférjünk akkor is, amikor nincs a közelünk-
ben bankfiók, vagy már zárva van, két lehetőségünk van. A bankautomaták, más néven 
ATM-ek segítségével készpénzhez juthatunk, illetve olyan ügyek intézhetők el, mint számla-
lekérdezés vagy mobilegyenleg-feltöltés. Használatukhoz a bankkártyánkra és annak PIN-
kódjára van szükség. 

A másik lehetőség a bankkártyánk, amely egy pénzhelyettesítő eszköz. A legtöbb he-
lyen, ahol fizetni kell, már van bankkártyaterminál, amelybe a kártyánkat behelyezve vagy 
hozzáérintve le tudják emelni a számlánkról a fizetendő összeget.

Minden bank rendelkezik már elektronikus felülettel. Az e-bankolással internetes hozzá-
féréssel bármikor elintézheted számos ügyedet várakozás nélkül. Ezenkívül tájékozódhatsz a 
folyószámládról. Például letöltheted a havi bankszámlakivonatodat, amelyen a bevételeid és 
a kiadásaid vannak. Azonosításra ebben az esetben is szükséged lehet.

9. Nézzetek utána, hogy a bankok milyen adatokat kérnek, ha be szeretnénk lépni 
elektronikus felületükre!

10. Beszéljétek meg, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak az elektronikus banki 
ügyintézésnek!

11. Miért lehet szükségünk a bankautomatákra?

12. Miért nevezik a bankkártyát pénzhelyettesítő eszköznek? Miért kell nagyon vigyázni rá? 
Mi tudja megnehezíteni a pénzfelvételt vagy pénzköltést, ha más kezébe kerül a kártya?

13. Nézz utána, mi az a PayPass! Milyen feltételei vannak az érintéssel történő bankkártyás 
fizetésnek?

14. Alkossatok két csoportot! Készítsetek figyelemfelhívó plakátot! A plakátok témájának 
a következők közül válasszatok:
• Erre figyelj a bankkártya használatakor!
• Mit tegyél, ha elvesztetted a bankkártyádat?
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Befektetés, biztosítás, hitel
Ha a bevételeink meghaladják a kiadásainkat, akkor marad pénzünk, amelyet félretehetünk 

olyan célok megvalósítására, melyekhez nagyobb összegre lenne szükségünk. A megtakarítások-
nak fontos szerepe lehet váratlan életesemények esetén.

1. Miből tudsz te megtakarítani? Mire szeretnél pénzt összegyűjteni?

2. Gyűjtsetek ötleteket, hogy miért jó, ha az embernek van megtakarítása, pénztöbblete! 
Mire használhatja fel?

Befektetés

Megtakarításainkat tárolhatjuk otthon, de 
ha bankba tesszük, úgy jobban járhatunk. 
A bankban a pénzünket megtakarítási szám-
lákon tarthatjuk. A megtakarítási számlára 
 általában havonta kell betenni mindig ugyan-
akkora összeget, majd a szerződésben meg-
határozott időszak végén kamat jár a betett 
pénzre, amely felhasználható. Leggyakrab-
ban lakásvásárlásra, lakásfelújításra vagy to-
vábbtanulásra szoktak megtakarítási számlát 
nyitni.

Jegyezd meg!
A kamatnak két fajtáját különböztetjük meg: A betéti kamat az a pénzösszeg, amit a bank 
fizet nekünk cserébe azért, mert használja a pénzünket. A hitelkamatot nekünk kell fizet-
nünk akkor, ha kölcsönt veszünk fel. Ebben az esetben ugyanis mi használjuk a bank pénzét. 
Minél nagyobb kockázata van egy befektetésnek, annál nagyobb a kamata.

A banki megtakarításnál azzal is tisztában 
kell lennünk, hogy minden befektetés kocká-
zattal jár: vajon végül tényleg több pénzt ka-
pok majd kézhez, mint amennyit betettem? Tényleg jövedelmezni fog? Azt, hogy befektetésünk 
mennyi pluszpénzt jelenthet a befektetett pénzen ( tőkén) túl, a betéti kamat határozza meg.

3. Beszéljétek meg, hogy milyen vagyontárgyakba lenne érdemes fektetni 
megtakarításunkat! Mik azok a dolgok a világban, amik nagyon jól őrzik az értéküket?

4. Vitassátok meg, miért tudatosabb megoldás a megtakarítás, mint a spórolás!
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5. Figyeld meg az ábrát! 
Ha rendelkezésedre állna 
1 000 000 Ft megtakarítás, 
mibe fektetnéd tőkédet? 
Válaszodat indokold!

6. Beszéljétek meg, hogy 
milyen dolgokra, élet-
helyzetekre lehet fel hasz-
nálni a megtakarítást! 

7. Nézz utána, hogy hol kereskednek értékpapírokkal!

A biztosítások

8. Mivel kapcsolatosan hallottál már biztosításkötésről? 

9. Alkossatok két csoportot! Vitassátok meg, milyen előnyei és hátrányai vannak 
a biztosításoknak!

A megtakarítás és a befektetés sajátos esetei a biztosítások. Ha biztosítást kötünk, arra ál-
dozunk pénzt, hogy váratlan események esetén védve legyünk. A biztosítások véletlenszerű vagy 
későbbi időpontban jelentkező anyagi károkkal vagy pénzszükséglettel szemben nyújthatnak 
segítséget. Biztosítást biztosítótársaságoknál vagy biztosítással foglalkozó pénzintézeteknél le-
het kötni. A biztosítási szerződés részletesen tartalmazza a fel-
tételeket, valamint a biztosítási díjat, amelyet havonta, negyed-
évente, félévente vagy évente kell fizetni. A váratlan esemény 
bekövetkezte esetén a rendszeresen fizetett biztosítási díj fejé-
ben a biztosító fizeti a felmerülő költségeket.

Vannak kötelező biztosítások (pl. autókra felelősségbiztosí-
tás), és vannak, amelyekkel kapcsolatban mindenki eldöntheti, 
hogy szeretné-e igénybe venni. Napjainkban egyre több bizto-
sítást kötnek össze megtakarítással, így vonzóbb ajánlatot kí-
nálva az ügyfeleknek.

A leggyakoribb biztosítások

• Életbiztosítás
• Nyugdíjbiztosítás
•  Egészség- és baleset-

biztosítás
• Gépjármű-biztosítás
• Lakásbiztosítás
• Utasbiztosítás
• Vagyonbiztosítás

10. Nézd meg a képeket! Sorold fel, milyen káresemények történtek, vagy miért lehet 
szükséges a biztosítás!

Bankbetét, állampapír

Befektetési jegy,
kötvény, nyugdíj-

és életbiztosítások

Részvény

Hozam

K
o

ck
á

za
t
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11. Dolgozzatok párokban! Válasszon minden páros egy biztosítástípust! 
Készítsetek egy mini-plakátot a választott biztosításról az utánuk található 
kérdések és az internet segítségével!

Életbiztosítás Az olyan váratlan helyzetekre való felkészülés, 
amikor a biztosított személy súlyos egészség-
károsodást, balesetet szenved, esetleg életét 
veszti. Ezekben az esetekben nagy segítséget 
jelenthet a családnak, hogy az anyagiak miatt 
kevésbé kell aggódniuk.

Mire jó az életbiztosítás? 
Hány éves kortól lehet fizetni?
Milyen típusai vannak?
Keressetek néhány biztosítót, 
ahol lehet életbiztosítást kötni!

Nyugdíj-
biztosítás

Az öngondoskodás egyik fajtája. Azért fizethet 
az ember hosszú évekig, hogy idős korára le-
gyen miből élnie, ha nem lenne vagy túl kevés 
lenne az állami nyugdíj.

Mire jó a nyugdíjbiztosítás? 
Hány éves kortól lehet fizetni?
Mire lehet felhasználni?
Keressetek néhány biztosítót, 
ahol lehet nyugdíjbiztosítást kötni!

Egészség- 
és baleset-
biztosítás

Az egészségbiztosítást egyrészt vonják kötele-
zően a munkából származó jövedelemből, de 
van lehetőség arra, hogy magánúton is bizto-
sítsuk magunkat váratlan betegség vagy mű-
tét esetén. Ennek fejében pluszszolgáltatások 
vehetők igénybe. A baleset-biztosítás váratlan 
balesetek következményeinek anyagi terhein 
könnyíthet.

Mire jó az egészség- és baleset-
biztosítás? 
Hány éves kortól lehet fizetni?
Keressetek néhány biztosítót, 
ahol lehet egészség- és/vagy 
 baleset-biztosítást kötni!

Gépjármű- 
biztosítás

A kötelező felelősségbiztosítás arra szolgál, ha 
egy másik autóban okozunk kárt egy baleset 
során. A casco biztosítás nem kötelező, de 
 fizetésével a saját autónkban baleset során 
okozott kárunk megtérítése a cél.

Mire jók a gépjármű-biztosítások? 
Milyen adatok lehetnek befolyá-
soló tényezők a biztosítási díjnál?
Keressetek néhány biztosítót, ahol 
lehet gépjármű-biztosítást kötni!

Lakás-
biztosítás

Akinek saját lakása vagy háza van, számos 
 lakásbiztosítás közül választhat. Különböző 
káreseményekre köthetők, pl. vihar, villám-
csapás, ablakkár. Ilyenkor érdemes végiggon-
dolni, hogy milyen káresemény történhet 
a  lakóhely adottságai alapján, és a kockázati 
tényezőket belevenni a biztosításba. Felesle-
ges dolgokat azonban nem érdemes biztosí-
tani, mert az növelheti a biztosítási díjat.

Mire jó a lakásbiztosítás? 
Kinek kell fizetni?
Miért érdemes lakásbiztosítást 
fizetni?
Keressetek néhány biztosítót, 
ahol lehet lakásbiztosítást kötni!

Utasbiztosí-
tás

A külföldi utazások előtt érdemes figyelmet 
fordítani a különböző utasbiztosításokra, mint 
a poggyászbiztosítás vagy a baleset, betegség 
esetén életbe lépő biztosításokra. Külföldön 
nem jár alanyi jogon az ingyenes egészségügyi 
ellátás, így a biztosítás fedezi a külföldi ápolá-
si költségeket, ha baj történne.

Mire jó az utasbiztosítás? 
Hogyan vagyunk védve a tömeg-
közlekedésen?
Milyen típusai vannak?
Keressetek néhány biztosítót, 
ahol lehet utasbiztosítást kötni!

Vagyon-
biztosítás

A vállalkozás tárgyi értékeire, illetve működé-
sével összefüggésével történő káresemény 
esetén köthető biztosítás.

Kiknek jó a vagyonbiztosítás? 
Milyen károk tartoznak ide?
Keressetek néhány biztosítót, 
ahol lehet vagyonbiztosítást 
kötni!
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12. Beszéljétek meg, hogy a 113. oldali képekhez kapcsolódóan milyen biztosítást kellene kötni!

13. Gondolkodj! Minél fiatalabban kezdi el valaki fizetni az élet-, a baleset-, a nyugdíj-
biztosítását, annál kevesebbet kell fizetnie havonta. Miért lehet ez?

Hitel

A háztartások, vállalkozások, önkormányzatok és az állam bankokhoz fűződő kapcsolata 
gyakran hitelügyletekhez kapcsolódik. Általában akkor van szükség hitelre, ha a kiadások 
megelőzik a megfelelő mennyiségű bevételeket. A hitel olyan, igény szerint változó pénzösszeg, 
amelyet a bank kölcsönad, de azt előre meghatározott idő alatt és kamattal, valamint ugyancsak 
előre kiszámolt havi törlesztőrészletekben vissza kell fizetni. 

Hitelfelvétel előtt az ügyfélnek komolyan át kell gondolnia és számolnia, hogy rendszeres 
bevételei tudják-e majd fedezni a hitel törlesztőrészleteit. A pénz kölcsönadásával a bankok 
gyakran jelzálogot jegyeztetnek be nagy értékű vagyontárgyakra (lakás, autó), hogy ha a 
törlesztőrészletek fizetése elmarad, ezek fedezzék a kölcsönadott pénzt és kamatait.

14. Környezetedben vett már fel valaki hitelt? Mi volt az oka? Honnan jutott a hitelhez?

15. Alkossatok négy csoportot! Minden csoport válasszon egyet a témák közül! 
Gyűjtsetek okokat, miért lehet szüksége hitelre a háztartásoknak, a vállalkozásoknak, 
az önkormányzatoknak és az államnak!

16. Beszéljétek meg:
• Miért fontos, hogy hitelfelvétel esetén fizetni tudjuk a törlesztőrészleteket?
• Miért fizetünk vissza több pénzt hitelfelvétel esetén, mint amennyit felvettünk?
• Miért jelent nagy terhet, ha jelzálogot jegyeznek be a házunkra?
• Miért jelent kockázatot kötvénybe vagy részvénybe fektetni a pénzünket? 

Mikor tud a vállalkozás vagy az állam kamatot, osztalékot fizetni a befektetőknek?

17. Nézz utána, hogy magánemberként milyen állami értékpapírhoz juthatnál hozzá!

18. Gondolkodj! Miért lehet szüksége az államnak hitelre? Miért éri meg értékpapírokat 
kibocsátani a háztartások, vállalkozások számára?

Befektetés

Hitel

Kamatok, osztalék

Törlesztés

Háztartások,

vállalkozások

Vállalkozások,

állam

OH_SNE_ALP09T_0_allamp_09j.indd   115 2021. 05. 19.   20:18:19



Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Telefon: (+36-1) 374-2100
E-mail: tankonyv@oh.gov.hu

A kiadásért felel: Brassói Sándor mb. elnök
Raktári szám: OH-SNE-ALP09T-0
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Marcsek Ildikó
Grafikai szerkesztő: Borovi Dániel
Nyomdai előkészítés: Buris László
Terjedelem: 14,94 (A/5) ív
Tömeg: 320 gramm 
1. kiadás, 2022

Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofit K£.
Nyomtatta és kötötte: Dürer Nyomda K£., Gyula
Felelős vezető: Aggod István

OH_SNE_ALP09T_0_allampolgari_9_tk_p1-2-116_2022_mi.indd   116 2022. 04. 23.   21:50:03



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




